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АКТУАЛНО  

 

Милка Василева, Председател на УС на БАПЗГ: 
 ЩЕ ПОДКРЕПИМ ОТГОВОРНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА  

ИНОВАТИВНА ЗДРАВЕОПАЗНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ОСИГУРЯВА 
 ПОЗИТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЪСЛОВИЕТО И ДОБЪР  

 СОЦИАЛЕН СТАТУС, ЗА ДА ОСТАНЕМ В БЪЛГАРИЯ 

ИНТЕРВЮ 

Таня Икономова, 
 Старша медицинска сестра на Клиниката по Чернодробно-панкреатична 

 и обща хирургия в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда: 
СТАЖАНТИТЕ СА ВПЕЧАТЛЕНИ КАК НИЕ С КОЛЕГИТЕ СЕ ОТНАСЯМЕ КЪМ ПАЦИЕНТИТЕ 

 
  

АКТУАЛНИ ТЕМИ 
 
ИНТЕРВЮТА 
 
СТАНДАРТИ 
 
ИНИЦИАТИВИ 
 
СЪБИТИЯ 
 
ФОРУМИ 
 
НАГРАДИ 
 
ОБУЧЕНИЕ  
 
ПЕРИОДИКА 
 
НОВИНИ  
 
НАУКА 
 
НОВОСТИ    
 
ДОБРИ ДЕЛА 
 
ЗДРАВНИ СЪВЕТИ 
 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО 

 

БАПЗГ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ НАСТОЯ ЗА  
ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД,  КВАЛИФИКАЦИЯ  
И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ  
ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, КАКТО И ЗА ПРИЕМАНЕ НА  

 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ У НАС  

 
 

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН! 

ГОСТ 

 Проф. д-р Кирил Драганов, д.м.н.: 
ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МОГАТ ДА СЕ РЕШАТ С ПРИЕМАНЕТО  

НА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ, КОЯТО ДА БЪДЕ ДОБРЕ ОБМИСЛЕНА,  
ДИСКУТИРАНА И ДЕБАТИРАНА  
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                                                                                 СЪДЪРЖАНИЕ: 
 

АКТУАЛНО  
Милка Василева,  
Председател на УС на БАПЗГ: 

 ЩЕ ПОДКРЕПИМ ОТГОВОРНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА  
 ИНОВАТИВНА ЗДРАВЕОПАЗНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ОСИГУРЯВА 
 ПОЗИТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЪСЛОВИЕТО И ДОБЪР  
 СОЦИАЛЕН СТАТУС, ЗА ДА ОСТАНЕМ В БЪЛГАРИЯ 

 

 
 
        
        

             8 - 9 

 

 ОТВОРЕНО ПИСМО 
 БАПЗГ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ НАСТОЯ ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА 
 ТРУД,  КВАЛИФИКАЦИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИО- 
 НАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, КАКТО И ЗА ПРИЕМАНЕ НА  
 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ У НАС  
 

 
    
        
                

          10 - 14 
 
 
 

 

  ИНТЕРВЮ  
 Таня Икономова, Старша мед. сестра на  
 Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща  
 хирургия в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда: 
 СТАЖАНТИТЕ СА ВПЕЧАТЛЕНИ КАК НИЕ С КОЛЕГИТЕ  
 СЕ ОТНАСЯМЕ КЪМ ПАЦИЕНТИТЕ 

 
          
        ; 
             

              15 - 21 

   

  ГОСТ  
 Проф. д-р Кирил Драганов, д.м.н.: 
 ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МОГАТ ДА СЕ  
 РЕШАТ С ПРИЕМАНЕТО НА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ, КОЯТО  
 ДА БЪДЕ ДОБРЕ ОБМИСЛЕНА, ДИСКУТИРАНА И ДЕБАТИРАНА  

 
 
        
            
             
              

              22 - 24 
 

                    
 

                   

  

ЗАСЕДАНИЕ 
 НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ УТВЪРДИ 
 СТРУКТУРАТА НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА  
 ПРАКТИКА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

 
 
    
      
             

             25  
 
 
                  

 

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ 
 НСК НА БАПЗГ ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ЕКСПЕРТИ  
 ОТ РАЗЛИЧНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА НОВИТЕ  
 МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ 
 

 
                    

                      26  
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             СЪДЪРЖАНИЕ: 
 
 
ПРАЗНИК 
Председателят на УС на БАПЗГ поздрави специалистите за  
7-ми април - Международния ден на здравето: 
СЪЗНАВАЙКИ НАШАТА ВИСОКА ОТГОВОРНОСТ,  
НЕ СМЕ ПРЕСТАВАЛИ ДА СЛУЖИМ НА ХОРАТА 
 
НАГРАДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ  
СОФИЯ, ЯМБОЛ И ВАРНА 
 

 
 
        
        
 
           
 

       27 - 35 
 

                   

 

ИНИЦИАТИВИ 
СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА НА ИМУНИЗАЦИИТЕ ПОСТАВИ АКЦЕНТ 
ВЪРХУ ПОЛЗИТЕ ОТ ВАКСИНИТЕ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ  
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИМУНИЗАЦИОННОТО ПОКРИТИЕ 
 
ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА СТУДЕНТИ ОТ ШУМЕН И ВАРНА 
УЧАСТВАХА В ИНИЦИАТИВАТА “БОЛНИЦА ПЛЮШЕНИ МЕЧЕТА”  
 
СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ УМБАЛСМ “ПИРОГОВ” 
УЧАСТВАХА В МОДЕРЕН СКРИНИНГ ЗА РАК НА ГЪРДАТА.  
СКРИНИНГОВИ ПРЕГЛЕДИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРЕЗ МАЙ  
И В УМБАЛ “СВ. ГЕОРГИ” - ПЛОВДИВ 

 

 
    
        
            
             
 
       
 
 
 

       36 - 38 
 
 
 

  

МЛАДА СМЯНА 
ФОЗ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ОЧАКВА  
СВОИТЕ ПЪРВОКУРСНИЦИ 
 
КАТЕДРА “БИОЛОГИЯ” НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 
ОРГАНИЗИРА ИНТЕНЗИВЕН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС ЗА 
ОСЕМ СПЕЦИАЛНОСТИ  

 
 
     
                     

          39 - 40 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ МАЙ И ЮНИ 
 
ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
 
КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ. 75 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 
ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СЕ ЗАПИСАХА ПРЕЗ АПРИЛ ЗА БЕЗПЛАТЕН 
КУРС ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

 
 
        
       
           
        

       41 - 72 

 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 
ИЗЛЕЗЕ ПЪРВИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2019 г. 
 
“НАСИЛИЕ НАД МЕДИЦИ. ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ФИЗИЧЕСКОТО 
НАСИЛИЕ  - ЧАСТ I”  - статия от д-р Мария Петрова, адвокат по 
медицинско право  

 
 
    
      
    

          73 - 78 

 

НАУКА 
ПОКАЗАХА ПЪРВОТО 3D-ПРИНТИРАНО СЪРЦЕ ОТ ЧОВЕШКА  
ТЪКАН  
 
КИТАЙСКИ УЧЕНИ ИМПЛАНТИРАХА ЧОВЕШКИ ГЕН В МОЗЪКА  
НА МАЙМУНА 
 
И ДРУГИ НОВИНИ 

 
        
         

             
    79 - 80 
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             СЪДЪРЖАНИЕ: 
 
 
МЕДИЦИНСКИ НОВОСТИ 
ЛЕКАРИ ОТ УМБАЛСМ “ПИРОГОВ” ИЗГРАДИХА НОВ ПИКОЧЕН  
МЕХУР НА БЕБЕ 
 

ВЪВ ВМА ИЗВЪРШИХА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЧЕРНОДРОБНА  
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ С КРЪВНОГРУПОВО СЪВМЕСТИМИ 
ДОНОР И РЕЦИПИЕНТ   
 
И ДРУГИ НОВИНИ 

 

 
 
        
        
 
          
 
 

         81 - 82 
 

                   

 

ДОБРИ ДЕЛА 
БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ “ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ” 
СЪБРА СРЕДСТВА И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ “ЗА БАБА И ДЯДО” 
 
ВЪВ ВАРНА СЪБРАХА 22 ТОВА ПЛАСТМАСОВИ КАПАЧКИ, 
БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО ЩЕ БЪДЕ ЗАКУПЕНА МЕДИЦИНСКА 
АПАРАТУРА 
 
И ДРУГИ НОВИНИ 

 
    
        
            
             
 
         

      83 - 84 
 
 
 

  

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 
СФОРМИРАН Е НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 
ЗА КОНТРОЛ НА МОРБИЛИ 
 
МЗ ВЪВЕЖДА СТРОГИ ПРАВИЛА ЗА ДИАГНОСТИКА,  
ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА СЕДЕМ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ  
НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА 
 
И ДРУГИ НОВИНИ 

 
 
     
                     
           

       85 - 92 

 

НОВИНИ ОТ ЕС 
ЕВРОПАРЛАМЕНТЪТ ЗАБРАНИ ДВОЙНИЯ СТАНДАРТ ПРИ 
ХРАНИТЕ 
 
Изследване на Евростат показа:  
БЪЛГАРИТЕ СА НА ОПАШКАТА ПО КОНСУМАЦИЯ НА ПЛОДОВЕ  
И ЗЕЛЕНЧУЦИ  
 
СТАРТИРА КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА НА ЕС ЗА ЗДРАВЕТО  
 

 
 
        
       
          
 
 

      93 - 95 

 

НОВИНИ ОТ СВЕТА 
СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА НА ИМУНИЗАЦИИТЕ ПОСТАВИ АКЦЕНТ 
ВЪРХУ ПОЛЗИТЕ ОТ ВАКСИНИТЕ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ  
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИМУНИЗАЦИОННОТО ПОКРИТИЕ 
  
Според Международната диабетна асоциация: 
ХОРАТА С ДИАБЕТ ТИП 2 СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОВЕЧЕ  
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 
 
    
      
    
                       
              
 

         96 - 97 

 

ХИТРИНКИ ЗА ЗДРАВЕ 
КАК ДА НАМАЛИМ АКРИЛАМИДА В ДОМАШНАТА КУХНЯ  

 
        

   98 - 100 
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   АБОНАМЕНТ 

 

 

 
 

        АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 
    ЗА СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уважаеми професионалисти по здравни грижи, 

Годишната абонаментна кампания за 2019 г. се извършва, както следва: 
 

Фирма “ДОБИ ПРЕС” ЕООД 
Целогодишно (за справка – тел. 02 963 30 82) 

 
“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 

От първо до 15-то число на текущия месец (краен срок 15 март 2019) 
Каталожният номер на сп. “Здравни грижи” е 1332. 

 
От тази година имате въъзможност да се абонирате и за електронен вариант на списанието. 

Всеки брой ще се качва в платформата за дистанционно обучение на сайта на БАПЗГ.  
Таксата за абонамента трябва да се преведе на банковата сметка на БАПЗГ 

като се посочи основанието за превеждане на сумата  
(онлайн абонамент за сп. "Здравни грижи"): 

Пиреос България АД 
IBAN: BG60PIRB 7424 1714 0267 54 

BIC: PIRBBGSF 
Достъпът до електронния вариант ще е възможен след регистрация в платформата  

за дистанционно обучение на сайта на БАПЗГ 
 
 

Годишен абонамент за печатния вариант – 18.00 лв. 
Годишен абонамент за електронния вариант – 10.00 лв. 

Абонаментът за сп. "Здравни грижи" носи 15 кредитни точки. 
 
 

Внимание:  
Съхранявайте документа, удостоверяващ Вашия личен абонамент.  

Представете негово копие в съответната Регионална колегия на БАПЗГ,  
за да бъдат регистрирани кредитните точки в Националния регистър на БАПЗГ. 

 
При необходимост от допълнителна информация свържете се с нас: 

02/ 915 69 15, 0886 196 991, 0888 011 868 
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

  ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 4          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  IX КОНГРЕС НА БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТРОСКОПИЯ, СПОРТНА  
      ТРАВМАТОЛОГИЯ И КОЛЯННА ХИРУРГИЯ  
       19 - 21 АПРИЛ 2019 г., ГР. САНДАНСКИ  
     Организатор: Балканска асоциация по артроскопия,  
      спортна травматология и колянна хирургия 
 
 XX ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ  
      И ПЕДИАТРИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА "МЕДИЦИНАТА   
      В ИМЕТО НА ДЕТЕТО". В РАМКИТЕ НА ФОРУМА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЕСИЯ  
      ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  
      23 - 26 МАЙ 2019 г., ХОТЕЛ "МАДЖЕСТИК", КК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" 
      Организатор: Детска клиника към УМБАЛ "Александровска" 
 
 XIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО УРОЛОГИЯ, В РАМКИТЕ НА КОЙТО ЩЕ  
      СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ  
      ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  
      30 МАЙ - 1 ЮНИ 2019 г.,  ХОТЕЛ РИУ "ПРАВЕЦ", ГР. ПРАВЕЦ 
     Организатор: Българското урологично дружество 
 

 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО  
      УЧАСТИЕ НА ТЕМА "СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ХИРУРГИЧНИТЕ ГРИЖИ"            
       5 - 7 ЮНИ 2019 г., ХОТЕЛ "БАЛКАН", ГР. ПЛЕВЕН 
      Организатори: Българско хирургическо дружество и  
                                  Медицински университет -  Плевен 
 
 II КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА “ЗДРАВНИТЕ 
      ГРИЖИ - ПРИНОС ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ”  
      8 - 9 ЮНИ 2019 г., ГР. ВАРНА 
     Организатор:  Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ на  
                               Медицински университет - Варна 
 
 XIV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПАДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ, 
      В РАМКИТЕ НА КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НАУЧНА СЕСИЯ НА ТЕМА “СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ 
       НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ОРТОПЕДИЯТА И ТРАВМАТОЛОГИЯТА”   
      3 - 6 ОКТОМВРИ 2019 г., КОНГРЕСЕН  ЦЕНТЪР "ИНТЕРНАЦИОНАЛ", К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 
     Организатор: Българска ортопедична и травматологична асоциация 
 

 XV НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  
      1 - 2 НОЕМВРИ 2019 г., ХОТЕЛ "ШУМЕН", ГР. ШУМЕН 
     Организатор: Регионална колегия на БАПЗГ - Шумен 
 

 III НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  
      НА ТЕМА "ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК"  
      15 - 17 НОЕМВРИ 2019 г., ПАРК ХОТЕЛ "МОСКВА", ГР. СОФИЯ  
      Организатор: Регионална колегия на БАПЗГ - София 
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

 
 
 

  
 

Повече подробности на сайта на БАПЗГ, раздел Nursing now 
 

 
 

   

    НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

  
 
 

Здравейте скъпи приятели, 

  АКТУАЛНО 

                 
                                     БР ОЙ 4          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
Здравейте скъпи приятели, 
 
През целия месец април вниманието ни беше прив-
лечено от темата „Здраве“ – 7 април – Междунаро-
ден ден на здравето, с различни прояви в лечебните 
заведения и с всеобщо разочарование, че малко се 
прави за здравето на здравите, недостатъчна промо-
тивна и профилактична  дейност,  липса на доста-
тъчно медицински персонал и протести за достой-
ни заплати. 
 
Запознахме се и с Доклада за страните от Европейс-
кия семестър 2019, който за пореден път подчертава 
недофинансирането на българската здравеопазна 
система и огромния проблем с липсата за 30 000 ме-
дицински сестри, което е сериозен рисков фактор 
за съществуването на лечебните заведения.  Въпре-
ки поредния критичен доклад, изрично се спомена-
ва, че не са направени нужните стъпки и действия 
за справяне с проблема и българските пациенти не 
получават нужните им качествени здравни грижи.  
Също така, не се осъществява препоръчаната от 
Световната здравна организация трансформация от 
болнична към извънболнична помощ, където да се  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
осигури равен и своевременен универ-
сален достъп до здравни грижи за 
всички нуждаещи се. Това е темата, по 
която Българската асоциация на про-
фесионалистите по здравни грижи ра-
боти активно, за да бъдат регламенти-
рани автономни акушерски и сестрин-
ски практики, в които професионалис-
тите по здравни грижи в рамките на 
своите компетенции да имат право и 
възможност да извършват патронажни 
грижи, женски и детски консултации и 
промотивни дейности чрез здравни 
консултации самостоятелно или заед-
но в екип с други специалисти. 

  
 
 

Милка Василева, 
Председател на УС на БАПЗГ: 

 

ЩЕ ПОДКРЕПИМ ОТГОВОРНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗА ИНОВАТИВНА ЗДРАВЕОПАЗНА ПОЛИТИКА, 

КОЯТО ОСИГУРЯВА ПОЗИТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЪСЛОВИЕТО   
И ДОБЪР СОЦИАЛЕН СТАТУС, ЗА ДА ОСТАНЕМ В БЪЛГАРИЯ 
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

 
 
 

  
 
 
 

На 11 и 12 април 2019 г. в Брюксел се проведе 109-ата 
Годишна среща на Европейската федерация на сест-
ринските асоциации (EFN) - организацията, която 
изпълнява консултантски функции към Европейска- 
та комисия по отношение на обучението и 
професионалната реализация на медицинските 
специалисти. Основна тема беше подценяването на 
сестринската професия, недалновидната политика 
за обучение и задържане на кадрите в някои страни, 
включително и България, както и неетичното 
наемане на висококвалифицирани специалисти от 
развитите страни, които си позволяват и 
дискриминационни практики. За съжаление негати-
вната тенденция България да бъде донор на 
медицински сестри за по-богатите общества няма 
как да бъде променена без революционни промени 
в заплащането на труда и отношението към 
професиите от направление „Здравни грижи“. Във 
връзка с наближаващите европейски парламентарни 
избори, асоциациите-членки на EFN приеха Мани-
фест към кандидатите за евродепутати с ясното съз-
нание, че 3 милиона европейски медицински сестри 
са сериозен реален вот и трябва да направим всичко 
необходимо да убедим кандидатите за евродепутати  
да заложат като приоритет в своята политика здра- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

веопазването като глобален проблем и да отстояват 
политики, даващи шанс на професионалистите по 
здравни грижи за пълна професионална реализа-
ция, университетско образование, пълноценно и 
подкрепено от държавата и работодателите продъл-
жаващо обучение и кариерно израстване. И за да 
сме в синхрон с европейските ни колеги, Управител-
ният съвет на  БАПЗГ реши да организира Кръгла 
маса на 8 май 2019 г. на тема „Инвестициите в здрав-
ните грижи спасяват живот“, на която са поканени 
представители на държавното управление, партии-
те, вече регистрирани за участие в изборите за Евро-
пейски парламент, съсловни, синдикални и пациен-
тски организации, колеги. Те трябва да чуят нашите 
искания и да ни запознаят със своите политики за 
европейско и българско здравеопазване. Ние, про-
фесионалистите по здравни грижи, сме сериозен 
електорален потенциал, но ще подкрепим отговор-
ните предложения за иновативна здравеопазна по-
литика, която утвърждава позитивно отношение 
към съсловието и осигурява добър социален статус, 
за да останем в България. 
 
Пожелавам на всички Светли Великденски празни-
ци! Бъдете здрави!    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  АКТУАЛНО 

                 
                                     БР ОЙ 4          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 

Момент от 109-ата Годишна среща на Европейската федерация на сестринските асоциации (EFN).  
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

   ОТВОРЕНО ПИСМО 

                 
                                     БР ОЙ 4          ГОДИНА 10                2019 г.                БАПЗ Г           
 

 

       

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

БАПЗГ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ НАСТОЯ ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ  
НА ТРУД, КВАЛИФИКАЦИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ  
ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, 

КАКТО И ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ 
ЗА РАВИТИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ У НАС 

 
 

 
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изпрати на 05.04.2019 г. отворено писмо до 
председателя на 44-то Народно събрание г-жа Цвета Караянчева, президента на Република България г-н Ру-
мен Радев, министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов, министъра на здравеопазването 
Кирил Ананиев, омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова, председателя на Националното 
сдружение на общините в Република България инж. Даниел Панов, председателя на Федерацията на синдика-
тите в здравеопазването към КНСБ д-р Иван Кокалов и председателя на Медицинска федерация към КТ 
"Подкрепа" д-р Камен Данов.  
 
В писмото, подписано от председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева, пише:  
"Ние от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се обръщаме към Вас, за да заявим, че нагнетя-
ването на огромно напрежение в обществото през последните месеци, в предизборна ситуация, се отразява пагубно вър-
ху живота и здравето на хората в нашата страна. Поради системното неглижиране на проблемите в здравеопазването 
съсловието на професионалистите по здравни грижи стана заложник на партийни страсти и вождистки интереси. 
БАПЗГ многократно е сигнализирала за проблемите чрез становища, декларации, отворени писма, позиции и призиви до 
отговорните институции и до медиите. От 2017 г. насам сме изпратили 9 документа с конкретни искания за подобря-
ване на условията на труд, на социалния статус, на възможностите за продължаващо обучение и кариерно развитие, 
както и за мерки за ограничаване на агресията срещу медици. От Вас получавахме разбиране и обещания за решаване на 
поставяните от нас проблеми, но без конкретни срокове за изпълнението им." 
 
В писмото се припомнят исканията към институциите, залегнали в протестната декларация, приета от участ-
ниците в националния протест на професионалистите по здравни грижи, който се проведе на 12.05.2018 г. в 
София. Изброяват се и следващите стъпки на БАПЗГ за постигане на справедливите искания - изпращане на 
Призив до институциите на 24.01.2019 г. с настояване за незабавно увеличаване на заплатите на професиона-
листите по здравни грижи; стартиране на Подписка сред професионалистите по здравни грижи и гражданите 
на 15.02.2019 г. с основните искания на БАПЗГ, която ще бъде внесена в Министерския съвет; провеждане на 
срещи с представители на законодателната и изпълнителната власт, омбудсмана на Република България. 
 
В писмото се казва още: "УС на БАПЗГ заявява най-отговорно, че всички твърдения за противопоставяне на 
легитимно избраните на конгрес представители на ръководството спрямо протестиращите медицински специ-
алисти не почива на реални факти. От датата на първия протест на 01.03.2019 г. до момента, при широко ме-
дийно отразяване се тиражират неверни твърдения и откровени лъжи, свързани с дейността на БАПЗГ."  
 
В края на писмото се изтъква: 
"За пореден път ръководството на БАПЗГ заявява: 

 Подкрепя справедливите протести на всички професионалисти по здравни грижи за достойни условия 
на труд, професионална квалификация и възнаграждения.  

 Настояваме за приемане на стратегия за развитие на здравните грижи с план за действие,  ясни сроко-
ве и отговорни институции. 

 Ще участва в преговори на всички нива, касаещи съсловието, което по закон представлява." 
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

   ОТВОРЕНО ПИСМО 

                 
                                     БР ОЙ 4          ГОДИНА 10                2019 г.                БАПЗ Г           
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

   ОТВОРЕНО ПИСМО 

                 
                                     БР ОЙ 4          ГОДИНА 10                2019 г.                БАПЗ Г           
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   ОТВОРЕНО ПИСМО 

                 
                                     БР ОЙ 4          ГОДИНА 10                2019 г.                БАПЗ Г           
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                                     БР ОЙ 4          ГОДИНА 10                2019 г.                БАПЗ Г           
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 ИНТЕРВЮ 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Таня Икономова, 
Старша медицинска сестра на Клиниката по  

Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия  
в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда: 

СТАЖАНТИТЕ СА ВПЕЧАТЛЕНИ КАК НИЕ С КОЛЕГИТЕ  
СЕ ОТНАСЯМЕ КЪМ ПАЦИЕНТИТЕ  

 
 

 

 

 
Старша медицинска сестра Таня Икономова е сред ръково-
дителите по здравни грижи, които получиха награда от 
Регионална колегия на БАПЗГ - София за своята работа в 
навечерието на Международния ден на здравето - 7-ми 
април и предстоящото отбелязване на Международния 
ден на сестринството на 12-ти май. 
 
От 1989 г. до 2003 г. работи в  Първа хирургия УМБАЛ 
„Александровска”. От 1998 г. до 2003 г. е заемала длъж-
ността старша медицинска сестра на отделение 
„Чернодробно-жлъчна и панкреатична хирургия”. 
През 2003 г. е поканена да се присъедини към хирургичния 
екип на Университетска болница „Лозенец”, където рабо-
ти като старша медицинска сестра на Клиниката по 
обща хирургия до началото на 2008 г. 
 
През февруари 2008 г. е поканена за старша медицинска 
сестра на Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреа-
тична и обща хирургия в Токуда Болница София (днес 
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда). 

 

 
Старша медицинска сестра Таня Икономова е бакалавър по  „Управление на здравните грижи” (Медицински 
университет - София, 2005 г.). Две години по-късно в същия университет придобива магистърска степен по 
„Управление на здравните грижи”.  
 
В следдипломното си обучение има 53 удостоверения и сертификати, част от които са свързани с качест-
вото на здравните грижи, управление на персонала, промоция на здравето.  
 
През 2009 г. е преминала успешно курс за акредитация на лечебни заведения.  
 
Ст. м. с. Икономова участва в създадената група от медицински сестри към Националния съвет по качест-
во на БАПЗГ, която работи по предложения за изискванията към специалистите по здравни грижи, които 
ще залегнат в Медицинския стандарт по хирургия.    
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

   

 ИНТЕРВЮ 

 

 

 
 

 

- Старша сестра Икономова Вие сте сред ръководи-
телите по здравни грижи, които бяха отличени с 
награди от Регионална колегия на БАПЗГ - София 
за своята работа в навечерието на 7-ми април - 
Международния ден на здравето и предстоящото 
отбелязване на Международния ден на сестринст-
вото на 12-ти май. Какво е за Вас тази награда? 
 
- Приемам тази висока оценка като награда като 
признание за работата на целия медицински екип. 
Тъй като не можах да отида да получа лично награ-
дата, ми я връчиха тържествено в клиниката. Преди 
това изпълнителният директор на болницата д-р 
Венелина Милева връчи наградата на проф. Кирил 
Драганов - началник на Клиниката по Чернодроб-
но-жлъчна, панкреатична и обща хирургия. Става 
въпрос за наградата, която клиниката получи за най-
добрата хирургия в рамките на националната класа-
ция "Най-добрите болници" за 2018 г. Класацията бе 
на базата на сравнение между 241 лечебни заведения 
в страната на регионален и национален принцип в 7 
ключови специалности. Този рейтинг е иницииран 
от Българската болнична асоциация и Investor Media 
Group в партньорство с Министерството на здравео-
пазването и Българския лекарски съюз. След това 
главната медицинска сестра Мария Борисова с ня-
колко уводни думи, за които много ѝ благодаря, ми 
поднесе наградата, с която бях отличена. Почувствах 
се полезна и значима, почувствах, че трудът ми през 
изминалите години не е бил напразен.     
  
- Как избрахте професията на медицинската сест-
ра, има ли във Вашия род медици? 
 
- Не, в моето семейство няма медици. Майката на 
най-добрата приятелка на моята сестра беше меди-
цинска сестра. Когато ходихме на гости у тях тя спо-
деляше за своята работа, за радостта си от поредния 
изписан пациент. Бях впечатлена от това, че тя из-
питва щастие заради чуждото щастие. Това беше 
първият подтик да се обърна към тази професия, 
който с годините стана осъзнат. Кандидатствах и 
станах студентка в Полувисшия институт към Меди-
цинска академия - София. Съвсем скоро разбрах, че 
изборът, който съм направила е най-добрият. И днес 
без колебание бих избрала отново професията на 
медицинската сестра!  
 
- Кои от Вашите преподаватели са оказали най-
голямо въздействие при Вашето формиране като 
професионалист?     
 
 

 
- Г-жа Вълчева, която преподаваше "Здравни грижи".  

Учеше ни на всичко, дори на това как трябва за изг-
леждаме, колко е важна стойката ни, как трябва да се 
усмихваме на пациентите. Тези бръчици около очи-
те ми са от тези усмивки и не си ги давам за нищо на 
света. Нашата преподавателка ни казваше: 
"Проблемите на пациентите са Ваши проблеми, но 
проблемите Ви вкъши не са проблеми на пациентите. 
Така, че отивайки на работа слагате усмивката, облича-
те бялата престилка и трябва да бъдете като кокиче-
та." Около 80% от нашия випуск се реализират като 
старши сестри - смятам, че това постижение се дъл-
жи на г-жа Вълчева. Тя се беше отдала изцяло на нас.  
 
- Казвате колко важна е усмивката на медицинска-
та сестра за пациента - тя наистина предразпола-
га болният да се довери. 
 
- Да, затова студентите, които идват на стаж при нас 
са впечатлени от това как ние с колегите се отнасяме 
към пациентите. Смятам, че мотивът на всеки, който 
е избрал тази професия, е да помага, да бъде в полза 
на страдащия. Тази професия не може да се работи 
без любов!  
 
- Остава ли време на медицинските сестри в клини-
ката да разговарят с пациентите - известно е, че 
сестрите не достигат в национален план, което 
води до по-голямата им натовареност в ежеднев-
ната работа? 
 
- За съжаление остава малко време за разговори. Но 
анонимни анкети показват, че 95% от нашите паци-
енти са доволни от положените здравни грижи и 
отношението към тях. Специално за мен това е стра-
хотна награда, защото при нас се осъществяват 
сложни хирургически операции.  
 
- Как се постигат такива завидни резултати? 
 
- В основата са отличните знания и умения  на 
колегите и добра стиковка на всички участници в 
екипа. Успяхме да изградим добра колаборация 
между лекарите, медицинските сестри и санитарите. 
Отношението на проф. Кирил Драганов, на проф. 
Радослав Гайдарски, на д-р Веселин Маринов и на 
останалите лекари към нас, медицинските сестри, е 
като към колеги, на чийто професионализъм може 
да се разчита. Не искам да звучи като клише, но 
болницата е вторият ни дом. От 20 години всяка сут-
рин ставам в 5:15 часа, за да дойда навреме на работа 
и това не ми тежи. Защото знам, че заедно с всички 
колеги сме готови да дадем най-доброто от себе си.    
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- Каква е колаборацията Ви като старша сестра с 
началника на клиниката проф. Драганов?  
 
- Първо съм много благодарна за доверието му да ме 
покани за старша сестра преди повече от 11 години. 
Положихме неимоверен труд, за да стане отделение-
то такова, каквото е днес. 
 
- Бихте ли споделили някои добри практики във Ва-
шето отделение/болница? 
 
- Ще започна от пациентите - за нас те са номер 1. 
Цялото отделение е направено в тяхна полза. Начал-
никът на клиниката, аз като старша сестра нямаме 
собствени стаи. Има един медицински пост и две 
малки помещения с компютри, в които можем да от-
метнем някоя административна задача. Медицинс-
ките сестри са непрекъснато в движение сред болни-
те. Правим нужните манипулации в болничните  
стаи с мобилни колички - превързочна и за манипу- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
лации. По този начин  пациентите не се разкарват и 
не са принудени да чакат, за да им се направи нова 
превръзка или нещо друго. Изключително важно е, 
че нашата болница е акредитирана по Международ-
ния стандарт за качество и сигурност в здравеопаз-
ването – JCI (Joint Commission International). Работим 
със специални документи, които гарантират сигур-
ността на пациентите. Преди операция сестрата, 
която придружава пациентът до Операционната 
зала, попълва чек лист, в който отбелязва различни 
показатели - кръвна група, прием на лекарства и т.н. 
Отбелязва и часа, както и кой е попълнил данните. 
Следва разговор между хирургичната и анестезио-
логичната сестра относно пациента. Слагаме черве-
на гривна на пациентите с алергия - това дава сиг-
нал на сестрите да се поинтересуват към какво е 
алергичен болния, когато трябва да поставят обезбо-
ляващо лекарство. Друга добра практика при нас е, 
че настаняваме пациентите, които са по-трудно под-
вижни, близо до Сестринския пост, за да осъществя- 

 

 
Старша сестра Таня Икономова с началника на Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична 
и обща хирургия в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда проф. д-р Кирил Драганов. 
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ваме по-бърз контрол. Когато имаме пациенти с две 
еднакви имена, задължително ги настаняваме в две 
различни стаи. Отделно на гривната им е отбелязана 
тяхната рождена дата - така идентификацията им 
става по-сигурна. Листче с името на всеки пациент и 
датата му на раждане се слага и върху опаковките на 
медикаментите, които са предназначени за него. Бих 
искала да отбележа и друга добра практика - лекарст-
вата, които имат близко звучене се слагат на места, 
отдалечени едно от друго, а не по азбучен ред. Това 
предпазва сестрите от грешки при бързи реакции. На 
пръв поглед елементарни неща, но много ни улесня-
ват в практиката и са в името на нашите пациенти.  
 
- Оценяват ли пациентите тези добри практики? 
 
- Да, това личи от отговорите им в анкетите, за които 
споменах.       
 
- Вие имате удостоверение, че можете да участва-
те в екипи, които дават акредитационна оценка на 
лечебни заведения. Какъв е опитът Ви в тази посо-
ка? 
 
-  Засега никой не ме е канил в такъв екип, въпреки, 
че в Закона за лечебните заведения е написано, че 
при акредитацията трябва да се оценяват и здравни-
те грижи, т.е в Комисията по акредитация трябва да 
участва и медицинска сестра. Защото именно меди-
цинската сестра знае какво е нужно, за да се гаранти-
рат качествени здравни грижи. Например как трябва 
да бъдат разпределени мръсния и чистия поток, така 
че да не се пресичат - нещо, което е изключително 
важно като превенция на вътреболничните инфек-
ции. Медицинска сестра може да провери и техни-
ческите фишове, по които работят сестрите в дадена 
болница - това ще даде поглед правилно ли е зададен 
алгоритъмът, който трябва да се спазва. Осъществява-
нето на контрол е изключително важно условие, за да 
се провежда лечението по всички европейски и меж-
дународни стандарти.    
 
- Споменахте, че добрата екипна работа е стил във 
Вашата клиника. Как успявате да мотивирате Ва-
шите колеги?  
 
- Вие виждате, че условията на труд са добри. Създа-
ли сме добра организация и колаборация по верига-
та лекар - медицинска сестра - санитар. Спойващите 
елементи между нас са любовта и уважението един 
към друг. Вярвам, че първо трябва да се уважаваме 
като личности и после - като професионалисти. За- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

щото най-мотивиращо е доброто отношение - да се 
опиташ да разбереш, да преглътнеш понякога не-
що... 
Бих искала да кажа, че поне два пъти в годината 
правим тиймбилдинг срещи, които ни позволяват 
да се опознаем по-добре извън работната среда. В 
клиниката имаме специален шкаф, в който събира-
ме сувенири от всички колеги, които посещават раз-
лични места. Това наистина е много мило - получава 
се една обща история, съставена от индивидуалните 
емоционални истории на хората от екипа. Също 
така четем и обсъждаме някои книги. Аз съм запале-
на по историята на Италия и препоръчвам на коле-
гите книги, които харесвам. Когато намерим малко 
време, споделяме мнения. Случвало се е да си орга-
низираме пътуване до някои места, за които сме че-
ли. Ходили сме в Гърция, Сърбия, Румъния, Ита-
лия... Освен това умеем да се веселим. Проф. Гайдар-
ски казва, че който не може да се весели добре, не 
може и да работи добре.  
 

 

Ст. мед. сестра Икономова показва шкафа със сувени-
ри, който събира общата история на работещите в 
клиниката. 
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- В женски екипи по правило винаги има спорове, об-
съждания... 
 
- Ние изглежда сме изключение от това правило. Не-
вероятно, но факт! Предполагам, че влияние оказва 
и голямата заетост на нашите сестри. Те работят ка-
то пчелички или като линейки, както казват пациен-
тите. По цял ден тичат, за да са в полза на болните. 
През миналата година в Клиниката по хирургия на 
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда са оперира-
ни 2300 пациенти, а сестрите са 15. И при това пос-
тигнахме невероятен резултат и висока оценка. За 
мен това е най-голямата награда! Такива неща ме 
карат да се чувствам щастлива!   
 
- Постъпват ли по-млади сестри на работа във Ва-
шата клиника? 
 
- Да, някои от стажантите, които по време на своя 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
стаж се вписват добре в нашия екип.  

 
- Забелязала съм, че медицинските сестри ценят 
дребните радости в живота. Вероятно тази ви-
талност идва от работата им, която е изпълнена 
с грижи за болни хора, някои от които с много 
тежки заболявания.  

 
- Да, така е. Сестрите се радват на дребни наглед 
неща, защото съзнават ценността на живота.    
   
- В болница "Токуда" се лекуват и пациенти от 
чужбина. 
 
- Да. Идват и българи, които живеят в чужбина. За 
наградата, с която бе отличена клиниката, получих 
поздравление от български лекар, с който съм рабо-
тила преди време и който в момента живее и рабо-
ти в Лондон. Много се зарадвах на този жест!  
 

 
 

Медицинска сестра Светла Климентова, старша мед. сестра Таня Икономова, стажант 
от Естония и медицинска сестра Джемиле Боюкбашлиева (от ляво надясно) 
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- Всъщност преди да дойдете на работа в МБАЛ 
"Токуда" Вие сте работили като старша сестра в 
университетските болници "Александровска" и 
"Лозенец". С какви чувства си спомняте миналите 
години? 
 
- Разбира се с най-добри. Бих искала да спомена с 
благодарност някои колеги, на които дължа много 
за развитието си като добър професионалист. Кога-
то започнах работа в Александровска болница мно-
го са ми помагали и обучавали старшата медицинс-
ка сестра на Първа хирургия Маргарита Узунова, 
старшата сестра на Реанимацията Виолета Балева и 
Бонка Тодорова - медицинска сестра в Реанимация-
та. Това са сестрите, които са били моят образец за 
милосърдие. Няма как в такова звездно обкръжение 
на суперпрофесионалисти да станеш лоша сестра! 
Няма как да се случи! Бях на 20 години и те ме нари-
чаха "моето момиче". Сестра Тодорова не ми даваше 
да върша по-тежката работа, отнасяше се с мен като 
с дъщеря. Това за мен е уникално! Бих искала да спо-
мена и лекарите, с които работих тогава и които съ-
що имат голяма заслуга за моето професионално 
формиране - проф. Гайдарски и д-р Стефан Тонев.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

И до ден днешен продължавам да се уча от тях, за-
щото имам шанса и днес да работя  с тях. Проф. Гай-
дарски е като диамант - като отношение към колеги-
те си, като благородство. С него имам шанса да ра-
ботя вече 30 години. Той ме покани за старша сестра 
в Хирургията на болница "Лозенец". Бих искала да 
използвам случая, за да благодаря на проф. Любо-
мир Спасов, на д-р Михайловски и на главна сестра 
Вучкова. Тези хора се държаха към мен с невероятно 
уважение и толерантност. Те ми позволиха да се раз-
вия като специалист.  
 
Александровска болница ми даде професионали-
зъм, а болница "Лозенец" - самочувствие, там успях 
да надградя качеството на здравните грижи. Но бол-
ница "Токуда" е допринесла най-много за моето про-
фесионално изграждане. Когато започнах в болни-
цата през 2008 г. имах 14 сертификата и удостовере-
ния за продължаващо обучение, а в момента те са 53. 
Не съм била спирана да се развивам, проф. Драга-
нов винаги е стоял до мен, поддържал е мои идеи, за 
което съм му изключително благодарна. 
 
 
 

 

 
 

Кътът с награди на Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия в  МБАЛ Токуда. 
Лекарите подарили на медицинските сестри Сестринската клетва в рамка, сестрите им върнали жеста с 
Клетвата на Хипократ. 
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- Бихте ли споделили конкретен пример? 
 
- Когато постъпих пациентите се приемаха директно 
в клиниката, тук беше цялата документация. Пред-
ложих потоците с приети и изписани болни да се 
обработват в приемния кабинет с всички изследва-
ния и документи, които са нужни. Ние получаваме 
резултатите от изследванията по електронен път. Из-
готвихме и модули за обучение на новопостъпващи 
медицински сестри и санитари, които да могат по-
добре да се ориентират в структурата на болницата, 
да научат за нейната история. 
 
- Всъщност това е първата болница, построена от 
д-р Торао Токуда извън Япония.  
 
- Така е. Имала съм невероятния шанс да се срещна 
лично с д-р Токуда, когато бях на специализация в 
Япония. Невероятни са неговите принципи! Той ни 
благодареше, че проявяваме милосърдие и се гри-
жим за болните. Много земен човек независимо, че е 
направил цяла верига от близо 70 болници в Япония. 
Бях впечатлена от японските колеги. Ние казваме, че 
българите са пословично работливи. Нямате предс-
тава обаче колко много работят японските медицинс-
ки сестри и при това са винаги усмихнати. Японците  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

по принцип са много гостоприемни хора. По улица-
та ме поздравяваха непознати хора със специфичен 
жест с ръце, които виждаха, че съм чужденка. Усмив-
ката спасява, облагородява. Тя е важна, както за ле-
чебния процес, така и за живота като цяло.  
 
- Но как можете да се усмихвате на някого, който е 
сърдит и агресивен? 
 
- Има хора, които страдат или са с по-трудни харак-
тери. Но усмивката действа безотказно и при тях. 
Нужно е търпение. Трудните, лошите пациенти са 
ми слабост. Имаше един пациент, който все беше 
сърдит, отговаряше с неохота на въпросите по време 
на сутрешната визитация. Реших да поема грижите 
за този пациент. С голямо търпение успях да спечеля 
доверието му и се оказа, че той е много интелигентен 
човек, но просто е уплашен. След време ми се обади 
за един празник и ми каза думи, които никога няма 
да забравя...     
 
- Благодаря Ви за това откровено интервю! С поже-
лание за здраве и нови успехи за целия екип!  
 
- Благодаря, ще предам на колегите! 

 
Разговора води Румяна Милева 

 

 
 

Старша медицинска сестра Таня Икономова и медицинска сестра Джемиле Боюкбашлиева са 
пример за добър диалог между поколенията. 
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- Проф. Драганов клиниката, която ръководите, е 
класирана на първо място сред хирургичните кли-
ники в страната в престижната класация "Най-
добрите болници" за 2018 година. Какво според Вас е 
в основата на този голям успех? 
 
- Няколко са нещата. Едното е отлична теоретична 
подготовка. Второто условие е човек да има ако не 
талант, то поне дарба за това, което прави. И не на 
последно място - нужно е самата работа да му доста 
 

 

 
вя удоволствие. Смея да твърдя че хората от нашия 
екип притежават тези неща и затова с общи усилия 
постигнахме този успех. Хирургичните дисципли-
ни са най-яркия пример за това как без екипна ра-
бота нещата не се получават.    

 
- Вие тук сте един оазис, защото работата в екип 
за българина по принцип е трудно постижима цел.   
 
- Да, егоизмът пречи. Често говорим за християнски 
добродетели, но те трябва да се прилагат на прак-
тика. В хирургията един човек нищо не може да 
постигне без екипност. При нас лекарите уважават 
сестрите и обратното. Трудът на санитарите също е 
на почит. Всеки има своето важно място, за да се 
случват нещата.   
 
- Жалко е, че добрите новини като тези във Ваше-
то отделение, трудно стигат до медиите и общес-
твеността. 

 

  
 

Проф. д-р Кирил Драганов, д.м.н.,  
Началник на Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия  

в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда: 
 

ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МОГАТ ДА СЕ РЕШАТ  
С ПРИЕМАНЕТО НА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ,  

КОЯТО ДА БЪДЕ ДОБРЕ ОБМИСЛЕНА, ДИСКУТИРАНА И ДЕБАТИРАНА 

 

Проф. д-р Кирил Драганов, д.м.н., е началник на Клиниката 
по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия в 
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда от 01.12.2007 г. 
Завършил медицина в Медицински университет - Плевен. 
Има две специалности - "Хирургия" и "Онкология". След 
дипломирането си през 1991 г. започва работа в Районната 
болница в Павликени в Бърза и Неотложна медицинска по-
мощ, после в Хирургичното отделение. През същия период 
реализира два тримесечни курса в Първо хирургично отделе-
ние на МБАЛ "Д-р Рачо Ангелов" във Велико Търново. През 
1994 г. д-р Драганов започва работа в Клиниката по Жлъчно-
чернодробна и панкреатична хирургия (Първа хирургия) в 
УМБАЛ "Александровска" като старши асистент, а по-
късно е и главен асистент. През 2002 г. защитава 
дисертационен труд за придобиване на образователна и 
научна степен "Доктор" по проблемите на хирургичното 
лечение на пациенти с чернодробна цироза. В МБАЛ 
"Токуда" е от откриването й.  



23  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

  ГОСТ 

                 
                                     БР ОЙ 4          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            

 

 

 
 
-  Да, медиите се интересуват предимно от негатив-
ните новини в здравеопазването, а понякога бързат 
да изнесат случаи, без да са проверили фактите по 
тях. Наскоро гледах нещо подобно по един от сут-
решните телевизионни блокове. Така се създават не-
гативни нагласи към българските медици, които през 
годините трудно се преодоляват.  
 
- Негативните нагласи, за които говорите, рефлек-
тират и върху поведението на пациентите и техни-
те близки - за съжаление все по-често се съобщава за 
случаи на агресия срещу специалисти в бели престил-
ки. Наскоро БАПЗГ проведе кръгла маса за превенция 
на агресията срещу медици, на която професиона-
листи по здравни грижи от Спешните центрове в 
страната споделиха, че не само не получават нуж-
ното уважение за труда си, но все по- често са 
обект на физическа и вербална агресия. До голяма 
степен това се дължи на политиката на медиите, 
които търсят скандала, за да привлекат внимание-
то на своите слушатели, зрители и читатели.  
 
-  Медиите трябва да преосмислят работата си. 
 
- Във Вашето отделение има много ярки хирурзи - 
проф. Радослав Гайдарски, проф. Огнян Бранков - 
дългогодишен детски хирург в "Пирогов", д-р Весе-
лин Маринов и т.н., които са се сработили не само 
помежду си, но и с екипа на медицинските сестри и 
санитарите.  
 
- Да, действително имаме много добри хирурзи. Ко-
гато създавахме нашия екип през ноември 2006 г. бе-
ше трудно,  защото трябваше да се борим с голямата 
конкуренция на около 20-тина хирургични структу-
ри в София. С годините успяхме са се развием и да 
надграждаме добрите практики. Мисля, че и някои 
негативни тенденции в системата като цяло са нау-
чили нашите лекари да правят усилия в добра посо-
ка. Повечето от тях посетиха Япония и се запознаха 
преди всичко с организацията на работа в болниците 
от верига "Токуда" и най-вече отношението на меди-
ците към пациентите. Д-р Токуда представи своите 
принципи пред нас. Колкото и да звучат като клише, 
те бяха приети от нашия екип и ние продължаваме 
да ги спазваме до днес, въпреки смяната на собстве-
ността на болницата. Смятам, че всеки един меди-
цински екип трябва да се съобразява с тези простич-
ки принципи, които са като 10-те Божи заповеди, са-
мо че са 7 на брой. 
 
 

 
 

- Бихте ли казали кои са тези принципи? 
 
- Да ще ги изброя набързо: 

1. Нашата болница работи 24 часа в денонощието, 365 
дни в годината. 
2. Пациентите поверяват здравето и живота си в 
нашите ръце.          
3. Да оправдаем доверието на пациентите е нашият 
основен дълг. 
4. Ние ще подпомагаме с медицински грижи нашите 
пациенти по всяко време.  
5. Всички ще повишаваме своята квалификация, уме-
ния и отдаденост към пациентите. 
6. Ние не приемаме нерегламентирани плащания и 
подаръци. 
7. Всичко, което правим, е в името на здравето и жи-
вота на пациентите.   
 

- Прекрасни принципи! 
 

- Простички нещица, но които са фундамент за доб-
ри медицински практики. Едва ли всичките са изс-
мислени от д-р Токуда. Вероятно той, през дългого-
дишния си опит, най-напред като обикновен лекар, 
а после и като мениджър, е стигнал до тези изводи. 
Възможно е някой да му е подсказал нещичко, но 
това са принципите на цялата корпорация, създаде-
на от д-р Токуда. Ако болниците у нас работеха, 
опитвайки се да спазват тези принципи, нещата у 
нас щяха да са на по-различно ниво, въпреки недос-
татъчното финансиране на здравеопазването и ми-
зерните условия на труд в някои общински болни-
ци. 
 
- Здравеопазването като част от националната 
сигурност трябва да стане приоритет на управля-
ващите и политическата класа - има голям недос-
тиг на лекари от някои специалности, медицински-
те сестри и акушерки са два пъти по-малко, откол-
кото на нужни на здравната система. Това, че сес-
три работят на две или три места се отразява 
негативно на качеството на здравните грижи, кои-
то полагат.      
 
- А има и медицински сестри, които работят на вто-
ро и трето място, които не са свързани с медицина-
та. Жалко е, ако една медицинска сестра с 20-
годишен стаж работи 8 часа в болница, а после оти-
ва да чисти входа на някоя кооперация или да раз-
хожда домашни любимци, за да си докара още сред-
ства, с които да преживява. Наистина проблемът с 
кадрите е сериозен, но най-вече това се отнася за  
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специалистите за специалистите по здравни грижи. 
Във все по-голям мащаб обаче това започва да важи и 
за лекарите. Наскоро академик д-р Дамян Дамянов 
ми сподели, че ходил до Добрич и разбрал, че в Доб-
ричката болница, която преди време беше универси-
тетска база  на Медицинския университет във Варна, 
са останали 5-ма хирурзи. Най-младият от тях е на 59 
години.  Какво ще стане след 10 години в тази болни-
ца?! 
 
- Това е изключително тревожно. Все по-малко мла-
ди хора са мотивирани да учат за лекари, медицинс-
ки сестри и акушерки, защото се изискват много 
знания и умения, непрекъснато продължаващо обуче-
ние, а в същото време ежедневието на тези професи-
оналисти е много натоварено, изпълнено с отговор-
ности и рискове.  
 
-  Да, така е. И като прибавим негативните обществе-
ни нагласи, мотивацията става още по-трудна. Паци-
ентите трябва да са добре лекувани и обгрижвани, а 
това означава всички по веригата - лекари, сестри, 
акушерки, лаборанти, рехабилитатори  - да дадат 
най-доброто от себе си. Крайният резултат зависи и 
от организма на пациента - има пациенти с доста 
хронични заболявания и усложнено здравно състоя-
ние. И не на последно място лечебният резултат за-
виси и от базата, оборудването и организацията на 
работа в лечебното звено. 
 
 - Средната възраст на медицинските сестри и аку-
шерки у нас е около 55 години. Ще се открият големи 
дупки, когато много от тях се пенсионират.  
 
- Безспорно е, че трябва да има адекватно заплащане 
на всички, които работят в сферата на здравеопазва-
нето. Тогава ще има повече кандидати за лекари и 
медицински сестри, а от тях да се подберат най-
добрите. Това ще вдигне нивото и в лечебните заве-
дения. Нужно е обаче да се направи реформа на са-
мата система - държавата да започне да плаща пълна-
та здравна вноска на децата и пенсионерите, да се 
реши проблемът със здравнонеосигурените - да е яс-
но кой поема разходите за тяхното лечение. Липсата 
на адекватна политика в областта на здравеопазване-
то води до счупването на някои "зъбчета" в система-
та, машината започва да прищраква и да дава лоши 
резултати.  
Ако има адекватно запращане на нашия труд и адек-
ватен контрол от страна на Здравната каса - нещата 
ще се променят в добра посока. Добре е да има поне  
 

 
 
две здравни каси, за да има конкуренция. При всяко 
едно нарушение да се налагат строги наказания - 
това безспорно ще има дисциплиниращ ефект. Но 
ако се отстрани от екипа някой медик заради немар-
лива работа и няма кой да дойде на неговото място?! 
Всички проблеми в здравеопазването могат да се 
решат с приемането на Здравна стратегия, която 
трябва да бъде добре обмислена, дискутирана и де-
батирана. Като се започне от обучението, минавай-
ки през специализациите, средствата и финансира-
нето на здравеопазването,  комисии за решаване на 
проблемите...        
 
- БАПЗГ отдавна настоява да се приеме стратегия 
за развитието на здравните грижи, но дали ще се 
намери политическа воля за това?  
 
- Проблемите ще се решат трудно, защото полити-
ците не смеят да направят решаващи промени. Вся-
ка политическа сила, която тръгне да решава проб-
лемите със сивата икономика - всеки да си плаща 
реалните здравни и пенсионни осигуровки - си от-
рязва клона за следващите избори. И всичко се отла-
га за следващия мандат.     
 
- Когато не виждаме по-далече от носа си, няма как 
да не се спъваме по пътя си...  
 
- Налага се да тръгна, защото ме извикаха колегите. 
 
- Благодаря Ви за времето, което ми отделихте при 
Вашата заетост.  
 
- Приятен ден Ви желая и успех!  
 

        Разговора води Румяна Милева        
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      ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

 
 
 

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ УТВЪРДИ 
СТРУКТУРАТА НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА 

ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

 

 
На редовно заседание, проведено на 13 април 2019 г. в заседателната зала в централата на Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи, Националният съвет по качество на БАПЗГ 
утвърди структурата на Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи, съгласно §23 и 
§38 от преходните и заключителните разпоредби, приети със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. 
Това обясни за електронния бюлетин "Здравни грижи" председателят на НСК г-жа Петя Недкова.  
 
Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи представляват система от насоки и прин-
ципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и поведение, които медицинските 
сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти могат да прилагат в съответствие с опи-
та си и професионалната си преценка. Контролът по спазване на правилата за добра медицинска 
практика по здравни грижи се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" по реда 
на Закона за лечебните заведения, съвместно с БАПЗГ. 
 
След като НСК изготви Правилата те ще бъдат публикувани на сайта на БАПЗГ за обществено обсъж-
дане. Приетите Правила за добра медицинска практика по здравни грижи ще бъдат предложени  за 
утвърждаване от министъра на здравеопазването, след становище на изпълнителния директор на Из-
пълнителна агенция "Медицински надзор" до 15 юни 2019 г.  
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Във връзка с изработване и актуализиране на всички медицински стандарти от експертните съвети към 
Министерство на здравеопазването и съгласно чл. 21, ал. 6 от Закона за съсловните организации на меди-
цинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник-
фармацевтите и чл. 30, ал. 3 и ал. 6; чл. 31, ал. 7 от Устава на Българската асоциация на професионалисти-
те по здравни грижи (БАПЗГ), председателят на Националния съвет по качество (НСК) на БАПЗГ г-жа 
Петя Недкова изпрати на 18.04.2019 г. писма до изпълнителните директори/управители и до главните 
сестри на различни лечебни заведения у нас с покана професионалисти по здравни грижи от тяхното 
лечебно заведение да вземат участие при изготвяне на предложения към всеки медицински стандарт по-
отделно, относно изискванията и специфичните дейности на медицинските специалисти, осъществява-
щи здравни грижи.  
 

Работата по стандартите ще мине на два етапа. По време на Първия етап (22.04.2019 – 14.05.2019 г.) 
специалистите от лечебните заведения ще изпращат своите предложения за различните медицински 
стандарти в Националния съвет по качество на БАПЗГ(имейл адрес: standartszg@gmail.com). 
Постъпилите предложения по всеки медицински стандарт ще бъдат обобщени в един документ, който 
ще бъде изпратен за съгласуване до всички експерти, взели участие в работата по медицинските 
стандарти. 
 

По време на Втория етап (15.05.2019 – 15.06.2019 г.) НСК към БАПЗГ ще изпраща в Министерството на 
здравеопазването окончателните предложения за различните медицински стандарти след съгласуване с 
Експертния съвет по здравни грижи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ 

                 
                                     БР ОЙ 4          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 

 
 

 
НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ ОЧАКВА  

 ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ЕКСПЕРТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ  
ЗА НОВИТЕ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ 

 

 
 

На 23 април 2019 г. НСК на БАПЗГ проведе работна среща със старши и главни медицински сестри от  
университетски болници в София за предложения за Медицинския стандарт по хирургия.    
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        Административни мерки 
 
Преминаването към дуално обучение е подхо-
дяща среда за последващи съвместни усилия на 
БАПЗГ и европейските организации на аку-
шерките и медицинските сестри за оказване 
на натиск върху административните органи 
в България. Визирам по-конкретно Министер-
ство на здравеопазването и Министерство на 
образованието и науката, в чиито правомо-
щия са механизмите за промяна на условията 
за упражняване на професиите медицинска 
сестра и акушерка. Ефективно би било след 
съответното сертифициране работата на 
тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 7-ми април отбелязваме Световния ден на здравето. На тази дата празнуват лекари, медицински сест-
ри, фармацевти и всички, които работят в областта на здравеопазването. 7–ми април е обявен за Ден на 
здравето още през далечната 1948 г., когато е създадена Световната здравна организация (СЗО) 
 
През 2019 г. празникът е посветен на универсалното здравно покритие, което стана цел номер едно на Све-
товната здравна организация. Ключът за постигането му е да се гарантира, че всеки може да получи грижа-
та, от която се нуждае, когато е необходимо и където е необходимо. 
 
Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева се обърна към професионалистите по здравни грижи с 
думите: "Уважаеми колеги, честит 7 април – Международен ден на здравето! Съзнавайки нашата висока отговор-
ност, ние не сме преставали да служим на хората в името на тяхното здраве и живот! Вярвам, че заедно ще успеем 
да постигнем нашите искания за достойни условия на труд, професионална квалификация и възнаграждения! Бъде-
те здрави и нека заедно успяваме!" 

 
В поздравлението си към българските лекари, зъболекари, фармацевти, професионалисти по здравни гри-
жи и всички работещи в областта на здравеопазването министър Кирил Ананиев каза: "Вие сте хората „на 
първа линия", вие сте водещият фактор, за да го има здравеопазването. С това трябва да се гордеете. За съжаление 
все по-често сме свидетели на липсата на уважение и респект към вас и работата ви. Сигурен съм, че подобрявайки 
условията на труд, ние ще спомогнем и за възраждането престижа на вашите професии и общественото им приз-
нание... Днес, още веднъж ви уверявам, че с екипа ми правим всичко възможно, за да постигнем и вашата, и на паци-
ентите удовлетвореност. Без да направим това, не можем да говорим за добро здравеопазване. За да продължим за-
почнатото – да изведем българската здравна система на качествено ново ниво, трябва да разчитаме един на друг. 
Пожелавам здраве, щастие и късмет на вас и вашите семейства." 

 

  ПРАЗНИК 

                 
                                     БР ОЙ 4          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева поздрави  
специалистите за Световния ден на здравето - 7-ми април: 

СЪЗНАВАЙКИ НАШАТА ВИСОКА ОТГОВОРНОСТ, 
НЕ СМЕ ПРЕСТАВАЛИ ДА СЛУЖИМ НА ХОРАТА 
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

 
        Административни мерки 
 
Преминаването към дуално обучение е подхо-
дяща среда за последващи съвместни усилия на 
БАПЗГ и европейските организации на аку-
шерките и медицинските сестри за оказване 
на натиск върху административните органи 
в България. Визирам по-конкретно Министер-
ство на здравеопазването и Министерство на 
образованието и науката, в чиито правомо-
щия са механизмите за промяна на условията 
за упражняване на професиите медицинска 
сестра и акушерка. Ефективно би било след 
съответното сертифициране работата на 
тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регионална колегия на БАПЗГ - София награди изявени професионалисти по здравни грижи по повод 
Международния ден на здравето - 7-ми април и предстоящите празници - Международен ден на 
акушерката (5-ти май) и Международен ден на сестринството (12-ти май). Тържествената церемония се 
състоя на 5-ти април 2019 г. в зала "Европа" на парк-хотел "Москва". Наградените в конкурса 
"Професионалист на годината" бяха в две категории -  "Професионалист по здравни грижи" и 
"Ръководител по здравни грижи". Те получиха своите награди от председателя на РК на БАПЗГ - София  
 г-жа Мариана Шиякова. 
 
Гости на събитието бяха проф. Станка Маркова - почетен председател на БАПЗГ, г-жа Дафинка Коцева - 
главен секретар на БАПЗГ и председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ г-жа Петя 
Недкова, която прочете поздравителен адрес от името на председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка 
Василева, в което се казваше: "Ето, че в края на деловия ден дойде време и за празник, на който ще бъдат 
отличени най-добрите професионалисти по здравни грижи от столицата в две категории -  "Редови медицински 
специалист" и "Ръководител по здравни грижи". Зная, че специалистите, които заслужават награда, са много 
повече, но регламентът на проведения конкурс е да бъде отличен по един специалист от всяка професия в 
съответната категория. Затова използвам случая да поздравя всички професионалисти по здравни грижи, които 
обичат професията си и с всеотдайност и с отговорност извършват многобройните си професионални 
задължения! Помнете, че най-голямата награда е благодарността на пациентите и техните семейства. Това е и 
мисията на нашите професии - да помагаме на всички, които се нуждаят от медицинска помощ и здравни грижи." 
 
Преди награждаването се проведе Общо събрание на колегията, на което г-жа Шиякова направи отчет на 
дейността на УС на РК на БАПЗГ - София. Бяха представени и отчети на Контролната комисия и 
Комисията по професионална етика към РК на БАПЗГ - София. Бяха обсъдени и приети предложения от 
първичните дружества на Асоциацията в столицата за изменения и допълнения на Устава и правилата за 
набиране и разходване на средствата на БАПЗГ. Бяха избрани и делегатите, които ще участват в 
предстоящия конгрес на БАПЗГ.  

  ПРАЗНИК 

                 
                                     БР ОЙ 4          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 

 

 

 
 

 
 
 
 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ - СОФИЯ 
НАГРАДИ НАЙ-ДОБРИТЕ  

СПЕЦИАЛИСТИ И РЪКОВОДИТЕЛИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  
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образованието и науката, в чиито правомо-
щия са механизмите за промяна на условията 
за упражняване на професиите медицинска 
сестра и акушерка. Ефективно би било след 
съответното сертифициране работата на 
тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ПРАЗНИК 

                 
                                     БР ОЙ 4          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
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в България. Визирам по-конкретно Министер-
ство на здравеопазването и Министерство на 
образованието и науката, в чиито правомо-
щия са механизмите за промяна на условията 
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во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
 

 

 
 

НАГРАДЕНИТЕ 
  

Категория "Професионалист по здравни грижи"  
 

 Младенка Първанова Младенова - медицинска сестра в Клиниката по съдова хирургия на Аджибадем 
Сити Клиник МБАЛ Токуда  - награда "Професионалист на годината за 2018 г." 

 
 Хюлия Ердалова Мустафова - операционна сестра  в Клиниката по ортопедия и травматология на 

УМБАЛ „Царица Йоана - ИСУЛ“- награда "Професионалист на годината за 2018 г."  
 
 Камелия Георгиева Спасова -Илкова - акушерка в Интензивно отделение  към Клиниката по неонатология  

в УСБАЛАГ ”Майчин дом” - София - Награда за професионално развитие и принос в областта на 
здравните грижи по специалност "Акушерка" 

 
 Юлия Йорданова Иванова - медицинска сестра в Отделение „Нуклеарна  медицина и метаболитна 

терапия“ на ВМА - Награда за професионално развитие и принос в областта на здравните грижи по 
специалност "Медицинска сестра" 

 
 Светослава Георгиева Николова - рехабилитатор в Отделение "Физикална и рехабилитационна 

медицина" на УМБАЛСМ „Пирогов“ - Награда за професионално развитие и принос в областта на 
здравните грижи по специалност "Рехабилитатор" 

 
 Нина Борисова Крумова - рентгенов лаборант в Катедра “Образна диагностика” на ВМА - Награда за 

професионално развитие и принос в областта на здравните грижи по специалност "Рентгенов 
лаборант" 

 
 

Категория "Ръководител по здравни грижи"  
 

 Румяна Димитрова Савова - старша акушерка на Отделението за интензивни  грижи към Клиниката по 
неонатология  в УСБАЛАГ ”Майчин дом” - София - Награда "Ръководител по здравни грижи за 2018 г." 

 
 Светлана Борисова Стоилова - старша медицинска сестра в ОАИЛ на УМБАЛ ”Св. Иван Рилски” - 

Награда "Ръководител по здравни грижи за 2018 г." 
 
 Таня Кирилова Икономова - старша медицинска сестра в Клиниката по чернодорбно – жлъчна, 

панкреатична и обща хирургия на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда - Награда за професионално 
развитие и принос в областта на здравните грижи  

 
 Виолета Стоянова Никова - старша медицинска сестра на Клиниката по ортопедия и травматология в 

УМБАЛ ”Царица Йоанна –ИСУЛ” - Награда за професионално развитие и принос в областта на 
здравните грижи  

 
 Емилия Владимирова Баалбаки - главна акушерка във Втора САГБАЛ ”Шейново” - Награда за 

професионално развитие и принос в областта на здравните грижи  
 
 Ваня Благойчева Григорова - старша медицинска сестра в Клиниката по хирургия на УМБАЛСМ ”Н. И. 

Пирогов” - Награда в категория "Ръководител по здравни грижи"  
 

 
 

  ПРАЗНИК 

                 
                                     БР ОЙ 4          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

 
        Административни мерки 
 
Преминаването към дуално обучение е подхо-
дяща среда за последващи съвместни усилия на 
БАПЗГ и европейските организации на аку-
шерките и медицинските сестри за оказване 
на натиск върху административните органи 
в България. Визирам по-конкретно Министер-
ство на здравеопазването и Министерство на 
образованието и науката, в чиито правомо-
щия са механизмите за промяна на условията 
за упражняване на професиите медицинска 
сестра и акушерка. Ефективно би било след 
съответното сертифициране работата на 
тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ПРАЗНИК 
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КМЕТЪТ НА ЯМБОЛ ГЕОРГИ СЛАВОВ НАГРАДИ НАЙ-ДОБРИТЕ  

ЛЕКАРИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

 
 

 

По повод Световния ден на здравето кметът на Ямбол Георги Славов връчи награди на най-добрите 
лекари, стоматолози и специалисти по здравни грижи. Тържествената церемония се състоя на 5 ап-
рил 2019 г.  в Ритуалната зала на общината, съобщи за Електронния бюлетин на БАПЗГ председате-
лят на Регионална колегия на БАПЗГ - Ямбол Цветка Бойчева.    
 
Тази година комисията определи двама носители на най-високото лекарско отличие - наградата 
„Хипократ” за 2019 г. В област „Хуманна медицина” това е д-р Румен Рунков, а в област „Дентална 
медицина“ – д-р Пенчо Пенчев.  
 
С награда на името на Анка Александрова беше удостоена Янка Ангелова - старша медицинска сес-
тра в Отделението по съдова хирургия на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - гр. Ямбол.  С почетен знак 
"Герб на Община Ямбол" бяха отличени 4-ма специалисти по здравни грижи. Носителите на награ-
ди бяха определени на заседание на УС на РК на БАПЗГ - Ямбол с протокол №1/20.02.2019 г.  

 
 

 
 

Кметът на Ямбол Георги Славов връчва голямата награда "Анка Александрова" на Янка Ангелова - 
старша медицинска сестра в Отделението по съдова хирургия на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - гр. 
Ямбол.   
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шерките и медицинските сестри за оказване 
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НОСИТЕЛИТЕ НА ПОЧЕТЕН ЗНАК "ГЕРБ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ" 

 
 

 

Диана Георгиева Пехливанова - старша медицинска сестра на отделение по 
ортопедия и травматолагия при МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол  

 

 
 

Радост Стефанова Иванова – медицински лаборант, МБАЛ „Св. Пантелей-
мон“ АД, гр. Ямбол  
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Мариана Костадинова Събева – инструктор по лечебно хранене в Дом за  
стари хора - гр. Ямбол  

 
 

Жана Трифонова Марчева – медицинска сестра,  в „ДКЦ №1 - Ямбол ЕООД“, 
гр. Ямбол 
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В навечерието на Световния ден на здравето – 7-ми април  Община Варна раздаде традиционните 
награди за медици. Плакетите бяха връчени от кмета Иван Портних и областния управител Стоян 
Пасев по време на тържество в Юнашкия салон, организирано от Дирекция „Здравеопазване“ на 
Община Варна. Това съобщи на Електронния бюлетин на БАПЗГ председателят на УС на Регио-
нална колегия на БАПЗГ - Варна.  
 
„Чест и удоволствие е за мен да бъдем заедно в навечерието на Вашия професионален празник. Благодаря Ви 
за всеотдайността, за грижите, за търпението, с което работите. Осъзнавам трудностите, пред които е 
изправен секторът, но Ви уверявам, че в наше лице имате коректен партньор. И когато се налага, може да 
разчитате на нашата подкрепа, дори за това да са нужни тежки решения“, обърна се към медиците кме-
тът Иван Портних.  Поздравления към тях отправи и областният управител Стоян Пасев. 
 
Отличия получиха петима лекари, две медицински сестри, един лекар по дентална медицина, 
един магистър-фармацевт и преподаватели от медицински учебни заведения. Номинациите за 
награждаване на професионалистите по здравни грижи бяха представени от РК на БАПЗГ - Варна.  

 
 

 

 
 
 

 

КМЕТЪТ НА ВАРНА НАГРАДИ НАЙ-ДОБРИТЕ МЕДИЦИ 
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        Административни мерки 
 
Преминаването към дуално обучение е подхо-
дяща среда за последващи съвместни усилия на 
БАПЗГ и европейските организации на аку-
шерките и медицинските сестри за оказване 
на натиск върху административните органи 
в България. Визирам по-конкретно Министер-
ство на здравеопазването и Министерство на 
образованието и науката, в чиито правомо-
щия са механизмите за промяна на условията 
за упражняване на професиите медицинска 
сестра и акушерка. Ефективно би било след 
съответното сертифициране работата на 
тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
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НАГРАДЕНИТЕ 
 

 Живка Илиева Нейкова, медицинска сестра в Мултипрофилно спешно отделение към МБАЛ 
"Света Анна" АД - Награда в  категория „Професионалисти по здравни грижи, работещи на 
територията на община Варна“ 

 
 Дияна Иванова Димова, медицинска сестра към детско и училищно здравеопазване на Община 

Варна, ДГ №26 “Изворче” - Награда в категория „Здравни работници от детско и училищно 
здравеопазване на община Варна“ 
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На 24 април 2019 г. стартира Световната седмица на имунизациите, която по традиция се отбелязва през 
последната седмица на месец април, бе насочена към насърчаване на използването на ваксини за защита 
на хората от всички възрасти от болести, съобщиха от Световната здравна организация. Имунизациите 
годишно спасяват милиони животи и са признати като една от най-успешните и икономически ефективни 
дейности в областта на здравеопазването в света. Въпреки това днес в света има почти 20 милиона деца, 
които не са ваксинирани или имат пропуски в имунизациите, изтъкнаха от СЗО.  
 

Тази година кампанията мина под мотото "Защитени заедно: Ваксините действат!" и подчерта приноса на 
тези, които съдействат за ваксиналната защита на обществото – родители и членове на общността, меди-
цински специалисти и новатори, които помагат да се гарантира, че всички ние сме защитени благодаре-
ние на ваксините.  
 

От СЗО посочиха, че през 2017 г. е отбелязано най-високото ваксинално покритие в историята на имуниза-
циите - имунизирани  са 116,2 млн. деца. От 2010 г. насам 113 страни са въвели нови ваксини и повече от 20 
милиона деца са били ваксинирани.  
 

Експертите на СЗО изтъкнаха, че въпреки постигнатите успехи за премахване на различни болести, вклю-
чително морбили, рубеола, тетанус при майки и новородени, ваксиналното покритие не е достатъчно и 
през последните две години в света са пламнали множество огнища на морбили, дифтерия и различни 
други заболявания, подлежащи на профилактика с помощта на ваксини. Повечето заболели са били деца, 
които живеят в най-бедните райони на света, в  маргинализирани и засегнати от конфликти общности. 
 

За да може всеки човек, където и да се намира да има възможност за оцелява и да се развива, страните тряб-
ва да засилят усилията си за гарантиране на възможността всички хора да могат да се възползват от здрав-
ните ползи на ваксините, изтъкнаха от СЗО. От там допълниха, че  страните, които са постигнали напре-
дък в постигането на тези цели, трябва да продължат да полагат усилия в тази посока.  

 
 

СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА НА ИМУНИЗАЦИИТЕ ПОСТАВИ АКЦЕНТ 
ВЪРХУ ПОЛЗИТЕ ОТ ВАКСИНИТЕ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИМУНИЗАЦИОННОТО ПОКРИТИЕ 
 

 
Основната цел на СЗО е да се повиши информираността на всеки колко важно е да има пълна имуни-
зация през целия живот. Затова акцентите в рамките на кампанията бяха:   
 Да се докаже ползата на ваксините за здравето на децата, обществото и света като цяло. 
 Да се подчертае необходимостта от напредък в областта на имунизациите, като същевре-

менно се отстранят пропуските, включително чрез увеличаване на инвестициите. 
 Да се покаже, че планова имунизация е в основата на създаването на трайни, устойчиви сис-

теми на здравеопазване и на всеобщо покритие на здравните услуги на населението. 
 

Разширяването на достъпа до имунизация е от съществено значение за постигане на целите на устой-
чиво развитие, намаляване на бедността и осигуряване на всеобщо покритие на здравните услуги. 
Плановите имунизации дават шанс на всяко дете за здравословен начин на живот от раждането до 
дълбока старост, изтъкнаха от СЗО.  
 

Имунизацията също така е основна стратегия за постигане на други приоритетни цели в областта на 
здравеопазването, като се започне от борбата с вирусния хепатит и се свърши с борбата с резистент-
ността към антибиотици и осигуряване на платформа за опазване здравето на подрастващите и по-
добряване на пренаталните грижи за новородените. 
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ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА  
СТУДЕНТИ ОТ ШУМЕН И ВАРНА УЧАСТВАХА  

В ИНИЦИАТИВАТА "БОЛНИЦА ЗА ПЛЮШЕНИ МЕЧЕТА" 
 

На 18 април 2019 г., за втора поредна година, студенти 
от Филиал Шумен на Медицински университет - Варна 
участваха в инициативата „Болница за плюшени мече-
та" съвместно със студенти от специалност 
„Медицина" на МУ-Варна. Екипът на необичайната 
болница посети децата от Целодневна детска градина 
№ 19 „Конче вихрогонче" в Шумен, съобщиха от МУ-
Варна.  

 
Бъдещите лекари и специалисти по здравни грижи приеха 125 деца с внимание и готовност да излеку-
ват техните играчки. Под формата на игри и забавления децата разговаряха за здравето на плюшени-
те си мечета с бъдещите лекари, получиха съвети за хигиена и здравословен начин на живот и разбра-
ха тайната за здравите и красиви зъбки. 
 
Малките лекари получиха най-вкусните лекарства от „аптеката" – ябълки и бонбони, а за да осъщест-
вят и практически грижа за своите зъбки – четка за зъби.  
 
Студентите от МУ-Варна, директорът на детската градина г-жа Юлияна Пантелеева и директорът на 
Филиал Шумен проф. д-р Соня Тончева бяха наградени с грамота „Благородно сърце" за подкрепата и 
съдействието при организирането и провеждането на „Болница за плюшени мечета". 
 
Кампанията „Болницата за плюшени мечета" се организира от Филиал Шумен, ЦДГ № 19 „Конче вих-
рогонче" – Шумен, Асоциацията на студентите медици в България, клон Варна, и Националния али-
анс на хора с редки болести . 
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В периода 03-12.04.2019 г. в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” се проведоха профилактични скринингови прегле-
ди за рак на гърдата по иновативната технология на контактна термография BRASTER PRO.  На преглед се 
подложиха повече от 90 специалисти по здравни грижи. Прегледите се осъществиха по инициатива на 
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). От Асоциацията желаят да се 
организират прегледи сред желаещите медицински сестри по метода на контактна термография BRASTER 
PRO на все повече места и в повече лечебни заведения. По този начин БАПЗГ иска да обърне специално 
внимание върху здравето на професионалистите по  здравни грижи, които да имат възможност да си нап-
равят профилактични прегледи за рак на гърдата. 
 
Предимства на системата BRASTER PRO са, че няма облъчване (както е при мамографията), изследването е 
безболезнено за пациента, отнема не повече от 15 минути. Методът е подходящ за всички жени без оглед 
на възрастта, размера и тъканта на гърдите. Системата BRASTER PRO е разработена от полски учени, зани-
маващи се с развитието на контактната термография. Иновативното откритие представлява специално 
разработена матрица, която съдържа в себе си тънък слой течно-кристална емулсия. При допиране на 
BRASTER до кожата на гърдата върху матрицата се появява цветно изображение, което представлява 
разпределението на температурата във вътрешната тъкан. В основата на контактната термография стои 
"дермотермалният ефект", свързан с по-бързия метаболизъм около огнищни неопластични лезии. 
Клиничните изследвания дотук показват, че системата може да засече тумори с размери 3 мм.   

 
 
 

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ УМБАЛСМ "Н. И. ПИРОГОВ" 
УЧАСТВАХА В МОДЕРЕН СКРИНИНГ ЗА РАК НА ГЪРДАТА 

 

 
 

СКРИНИНГОВИ ПРЕГЛЕДИ ЩЕ СЕ  ПРОВЕДАТ ПРЕЗ МАЙ  
И В УМБАЛ "СВ. ГЕОРГИ" - ПЛОВДИВ 

  
На 16.04.2019 г. в УМБАЛ „Св. Георги” - Пловдив беше организирана среща на тема „Ранен скри-
нинг за рак на гърдата”. На срещата, организирана с любезната помощ на главната сестра на бол-
ницата г-жа Ивелина Божинова, присъстваха 50 старши медицински сестри. Бяха изнесени пос-
ледни данни относно рака на гърдата в България. Статистиката сочи, че годишно новодиагности-
цираните жени с тази тежка диагноза са над 3 500, а леталните случаи са между 1000 и 1200 на го-
дина. Обезпокоително е своеобразното „подмладяване” на заболяването, което обхваща все по-
млади жени. В същото време дамите под 50- годишна възраст са предразположени към по-
агресивни форми на рак на гърдата. Установено е, че при по-младите жени туморът може да уд-
вои размерите си за 80 дни. На срещата беше представен иновативния метод за ранен скрининг за 
рак на гърдата чрез контактна термография BRASTER PRO, който беше въведен за първи път в 
България в края на миналата година. 
 
На 07.05.2019 г. в УМБАЛ „Св. Георги” - Пловдив ще стартират профилактични скринингови 
прегледи за рак на гърдата с контактна термография BRASTER PRO. Интересът към инициатива-
та е голям. 
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ФОЗ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 
ОЧАКВА НОВИТЕ ПЪРВОКУРСНИЦИ 

 
 

 

Факултетът по обществено здраве на медицински университет - София ще приема документи на 
кандидат-студенти по различните специалности от 25.06.2019 г. до 29.06.2019 г.(включително) от 9:00 
до 16:00 часа. 
 
Повече информация може да се получи на тел.  02/9432  вътрешни: 304, 292, 267. 
Справочникът за прием на студенти във Факултета по обществено здраве за учебната 2019/2020 г. 
може да бъде закупен във ФОЗ кабинет № 50 (София, ул. "Бяло море" №8, ет. 5 -  УМБАЛ "Царица 
Йоанна - ИСУЛ"). 
 
Резултатите от класирането по специалности ще бъдат изнесени на 01.08.2019 г. новоприетите сту-
денти ще могат да се запишат от 02.08.2019 г. до 05.08.2019 г. от 9:00 до 16:00 ч. 
  

 
 
 

                        
 СПЕЦИАЛНОСТИ: 

  
 „Бакалавър“ - редовна форма на обучение по специалностите: 
„Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Кинезитерапия“,  
„Трудова медицина и работоспособност“. 
 
 „Бакалавър“ - редовна и задочна форма на обучение по специалностите: 
„Управление на здравните грижи“ и  „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. 
 
 „Магистър“ -  задочна  форма на  обучение по специалностите: 
„Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически   мениджмънт   на    
фармацевтичната дейност“, „Управление на клинични изпитвания“, „Трудова медицина 
и работоспособност“, „Управление на здравните грижи“ и „Медицинска козметика“.  
 
 „Магистър“ - редовна форма на обучение по специалностите: 
„Клинични здравни грижи“, „Медицинска рехабилитация и балнеология“ и 
„Медицинска козметика“. 
 
 „Магистър“ - дистанционна форма на обучение по специалностите: 
„Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Трудова медицина и работоспособност“. 
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МУ-ВАРНА СТАНА КОМПЛЕКСЕН ПОБЕДИТЕЛ  
В XX ВАРНЕНСКА УНИВЕРСИАДА  

 
Медицински университет - Варна стана комплексен по-
бедител в ХХ Варненска универсиада, в която участие 
взеха 6-те висши учебни заведения в морската столица, 
съобщиха от МУ-Варна. Спортните надпревари се прове-
доха от 4-ти до 19-ти април, а награждаването се състоя 
в Юнашкия салон в присъствието на ректора на МУ-
Варна проф. д-р Красимир Иванов, инж. Деян Грънчаров – 
помощник- ректор и г-жа Жулиета Виденова – ръководи-
тел сектор "Спорт". 
  

Г-н Кристиан Димитров - директор на Дирекция 
„Спорт" при Община Варна връчи шампионската купа 
на студенти от МУ - Варна, които станаха комплексни 
победители в дисциплините плуване и тенис на корт и 
втори в отборното комплексно класиране в лекоатлети-
ческия крос. Бъдещите медици завоюваха призови места 
при мъжете и жените и в надпреварите по тенис на ма-
са, волейбол, шахмат, мини футбол и баскетбол. 
 

Втори в своеобразната класация между университетите са студенти от Икономическия университет - Варна, 
следвани от Техническия университет - София, на четвърто място останаха студентите на Висшето военно-
морско училище "Н. Й. Вапцаров", на пето място се класираха студентите от Варненския свободен универси-
тет "Черноризец Храбър" и Висшето училище по мениджмънт - Варна. Всички призьори получиха от организа-
торите от Община Варна купи, медали, плакети и предметни награди. 

 
 
 

Катедра "Биология" на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна организира ин-
тензивен курс по биология за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка", както и за специалнос-
тите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лабо-
рант", "Рехабилитатор", "Медицински козметик" и "Инспектор по обществено здраве", съобщиха от МУ - 
Варна. Курсът ще се проведе на 06 и 07 юли 2019 г. с начален час 9:00 ч в зала „В" на Медицински колеж- 
Варна.  
 
За справки и записване за курса – Катедра "Биология", телефони: 0888 596 492, 052/677 291. 
Таксата за курса е 80 лв. Необходимо е сумата да се преведе предварително по сметка: 
Банка ДСК ЕАД 
Клон Варна  BIC: STSABGSF 
IBAN: BG24STSA93003100040700  

 

 
 
 

КАТЕДРА "БИОЛОГИЯ" НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 
ОРГАНИЗИРА ИНТЕНЗИВЕН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС 

ЗА ОСЕМ СПЕЦИАЛНОСТИ  
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"Инхалаторно лечение - видове, устройства, техника на използване"   
- курс с продължителност 5 учебни дни  
- начало - 13.05.2019 г. от 08:30 ч.  
- капацитет - 15 курсисти 
- база за обучение: Клиника по Клинична алергология на УМБАЛ "Александровска" 
  30 кредитни точки 
 
"Функционално изследване на дишането при деца и възрастни"   
- курс с продължителност 5 учебни дни  
- начало - 27.05.2019 г. от 08:30 ч.  
- капацитет - 15 курсисти 
- база за обучение: Клиника по Клинична алергология на УМБАЛ "Александровска" 
  30 кредитни точки 
 
"Превенция на рисковете в инфузионната терапия"   
- курс с продължителност 5 учебни дни  
- начало - 30.05.2019 г. от 13:00 ч.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Александровска" 
  16 кредитни точки 
 
"Сестрински грижи при пациенти с нефрологични заболявания"   
- курс с продължителност 3 учебни дни  
- начало - 21.05.2019 г. от 13:00 ч.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Клиника по нефрология и трансплантация наУМБАЛ "Александровска" 
  18 кредитни точки 
 
"Образни изследвания при неврологични и психични заболявания"   
- тематичен курс за рентгенови лаборанти и медицински сестри с продължителност 1 учебен ден  
- начало - 27.05.2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: МБАЛНП "Св. Наум" 
  6 кредитни точки 
 
"Психиатрично сестринство и опазване правата на човека"   
- тематичен курс за психиатрични сестри с продължителност 5 учебни ден  
- начало - 13.05.2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: МБАЛНП "Св. Наум" 
  32 кредитни точки 

 
 

 
 
 

            КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ МАЙ 2019 г. 
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"Извънбъбречни методи за очистване на кръвта"  
-  курс с продължителност 5 учебни дни, 20 академични часа 
- капацитет - от 3-ма до 5-ма курсисти 
- начало - 13.05.2019 г.   
- база за обучение - Отделение по диализа на Национална кардиологична болница  
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Комплексен подход при профилактика и контрол на ВБИ"  
-  курс с продължителност 1 учебен ден 
- капацитет - 20 курсисти 
- начало - май 2019 г.   
- база за обучение - УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен 
  15 кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Синдром на обструктивна сънна апнея.  
  Диагностика и лечение. Апаратура."  
-  курс с продължителност 2 учебни дни, 12 академични часа 
- капацитет - 6 курсисти 
- начало - 16.05.2019 г.   
- база за обучение - Клиника по пневмология и фтизиатрия на ВМА - София 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Получаване на кръвни съставки от единица цяла кръв"  
-  курс с продължителност 3 учебни дни, 12 академични часа 
- капацитет - минимум 1 курсист, максимум 2-ма курсисти 
- начало - 15.05.2019 г.   
- база за обучение - Център по трансфузионна хематология на ВМА - София 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Лабораторни методи и техники в имунохематологичната диагностика"  
-  курс с продължителност 10 учебни дни, 30 академични часа 
- капацитет - минимум 2-ма курсисти, максимум 4-ма курсисти 
- начало - 20.05.2019 г.   
- база за обучение - Център по трансфузионна хематология на ВМА - София 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Бързи методи за идентификация на причинителите на туларемия и антракс"  
-  курс с продължителност 3 учебни дни, 12 академични часа 
- капацитет - минимум 1 курсист, максимум 3-ма курсисти 
- начало - 20.05.2019 г.   
- база за обучение - НИЦ по радиологична, биологична и химическа защита на ВМА - София 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Основни аспекти на медицинското осигуряване при ситуации с голям брой  
  пострадали в страната и в чужбина"  
-  курс с продължителност 5 учебни дни, 30 академични часа 
- капацитет - минимум 4-ма курсисти, максимум 12 курсисти 
- начало - 13.05.2019 г.   
- база за обучение - Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи на ВМА - София 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
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"Превързочна техника с практически упражнения"  
- курс с продължителност 3 учебни дни 
- капацитет - 5 курсисти 
- начало - 7.05.2019 г.   
- база за обучение -  Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Поведение при болен с остра бъбречна недостатъчност"  
- курс с продължителност 1 учебен ден 
- капацитет - 10 курсисти 
- начало - 17.05.2019 г.   
- база за обучение -  Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Съвременни аспекти в анестезиологията и интензивното лечение"   
- тематичен курс за анестезиологични сестри с продължителност 10 учебни дни  
- начало - 27.05.2019 г.  
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: КАРИЛ на УСБАЛ по ортопедия "Проф. Б. Бойчев" 
  70 кредитни точки 
 
"Сестрински грижи за пациенти след ортопедични операции в ОАИЛ"   
- тематичен курс с продължителност 10 учебни дни  
- начало - 27.05.2019 г.  
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: УСБАЛ по ортопедия "Проф. Б. Бойчев" 
  70 кредитни точки 
 
"Управление на здравни проекти - разработка, реализация и оценка"   
- тематичен курс с продължителност 5 учебни дни  
- начало - 13.05.2019 г.  
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: ФОЗ на Медицински университет - София, ВМА 
  42 кредитни точки 
 
"Юридическа отговорност на работещите в сферата на здравеопазването"   
- тематичен курс с продължителност 5 учебни дни  
- начало - 27.05.2019 г., 09:00 ч.  
- капацитет - 25 курсисти 
- база за обучение: ФОЗ на Медицински университет - София 
  30 кредитни точки 
 
"Катарактална хирургия"  
- тематичен курс за операционни сестри с продължителност 1 учебен ден 
- начало - 13.05. 2019 г. от 08:00 ч.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Клиника по очни болести на УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ"  
  8 кредитни точки 
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"Трансфузионна медицина"  
- курс с продължителност 2 учебни дни 
- начало - 30.05. 2019 г.   
- капацитет - 3-ма курсисти 
- база за обучение: Лаборатория по трансфузионна хематология на УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ"  
  16 кредитни точки 
 
"Лечение на заболяванията на мъжката полова система и възможностите  
  на андрологията за преодоляване на безплодието у двойките.  
  Генетично обусловени синдроми и инфертилитет при мъжа"  
- курс с продължителност 3 учебни дни 
- начало - 21.05. 2019 г.   
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Клиника по урология и андрология на УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ"  
  20 кредитни точки 
 
"Рефлексотерапия - меридиани и БАТ. Физикални фактори, прилагани в  
 биологично активни точки"  
- курс с продължителност 3 учебни дни 
- начало - 07.05. 2019 г.   
- капацитет - 10-12 курсисти 
- база за обучение: Клиника по физикална терапия и рехабилитация на УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ"  
  20 кредитни точки 
 
"Усложнения в послеродовия период"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - 13.05.2019 г.  
- капацитет - 2-ма курсисти 
- база за обучение: Трета гинекологична клиника на УСБАЛАГ "Майчин дом" - София 
  30 кредитни точки 
 
"Етични аспекти на взаимоотношенията и конфликтите  
  в медицинската практика"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - 13.05.2019 г. от 13:00 ч.  
- капацитет - 25 курсисти 
- база за обучение: Катедра "Етика и медицинско право" към ФОЗ на Медицински университет - София 
  30 кредитни точки 
 
"Арт-терапия при деца и подрастващи"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - 13.05.2019 г. от 13:00 ч.  
- капацитет - 10-25 курсисти 
- база за обучение: Катедра "Медицинска педагогика" към ФОЗ на Медицински университет - София 
   40 кредитни точки 
 
"Здравно-хигиенни аспекти на възпитанието"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - 27.05.2019 г. от 13:00 ч.  
- капацитет - 10-25 курсисти 
- база за обучение: Катедра "Медицинска педагогика" към ФОЗ на Медицински университет -   София 
   40 кредитни точки 
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"Мениджмънт на здравни проекти"  
- курс с продължителност 3 учебни дни 
- начало - 27.05.2019 г.   
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: Катедра "Здравни грижи" към ФОЗ на Медицински университет - София 
  20 кредитни точки 
 
"Проводни нарушения и необходимост от временна и постоянна  
електрокардиостимулация"  
- тематичен курс за специалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни 
- капацитет - 5-10 курсисти  
- начало - 14.05.2019 г.   
- база за обучение - Клиника по кардиология на  УБ "Лозенец" - София 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Провеждане на функционално изследване на дишането"  
- тематичен курс за специалисти по здравни грижи с продължителност 3 учебни дни 
- капацитет - до 5-ма курсисти  
- начало - 16.05.2019 г.   
- база за обучение - Отделение по пневмология и фтизиатрия към Клиниката по вътрешни болести на   

УБ "Лозенец" - София 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Ритъмни нарушения и необходимост от електрическо възстановяване  
 на ритъма. Подготовка и мониториране на болния при трансезофагиална ЕХОКГ  
 и кардиоверзио"  
- тематичен курс за специалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни 
- капацитет - 5-10 курсисти  
- начало - 28.05.2019 г.   
- база за обучение - Клиника по кардиология на  УБ "Лозенец" - София 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Първична реанимация на новородено в родилна зала"  
-  тематичен курс за акушерки и медицински сестри, работещи в Неонатология или АГ отделение  
с продължителност 1 учебен ден 
- капацитет - 7 и повече курсисти  
- начало - 17.05.2019 г.   
- база за обучение - Клиника по акушерство и гинекология на  УБ "Лозенец" - София 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Техника на вземане на цяла кръв. Документация"  
- тематичен курс с продължителност 5 учебни дни 
- капацитет - 2-ма курсисти, индивидуално обучение  
- начало - май 2019 г.   
- база за обучение - Отделение "Кръводаряване" на Националния център по трансфузионна  

хематология 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
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"Работа с медицинска апаратура за кръвовземане. Поддръжка"  
- тематичен курс с продължителност 5 учебни дни 
- капацитет - 2-ма курсисти, индивидуално обучение  
- начало - май 2019 г.   
- база за обучение - Отделение "Кръводаряване" на Националния център по трансфузионна хематология 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Съхранение и експедиция на кръвни съставки. Контрол и принципи на  
 водене на документация"  
- тематичен курс с продължителност 5 учебни дни 
- капацитет - 2-ма курсисти 
- начало - май 2019 г.   
- база за обучение - Отделение "Експедиция на кръв и кръвни съставки" на Националния център по  
трансфузионна хематология 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Основен курс по здравни грижи в интензивен сектор"  
- курс с продължителност 5 учебни дни  
- начало - по желание на курсиста (май 2019 г.) 
- капацитет - 3-ма курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Подходи при решаване на проблемите за контрол на вътреболничните инфекции"  
- курс за медицински сестри, акушерки и рехабилитатори с продължителност 1 учебен ден  
- начало - май 2019 г. 
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Рак на маточната шийка - рискови фактори и превенция"  
- курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни  
- начало - 16.05. 2019 г. 
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Комплексен онкологичен център - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Рак на ендометриума"  
- курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни  
- начало - 14.05. 2019 г. 
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Комплексен онкологичен център - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Обучение на медицински сестри за оказване на психологическа подкрепа на 
пациенти от хирургично отделение с онкологично заболяване. Комуникация на 
медицинската сестра с онкоболни и близките им"  
- курс за медицински сестри с продължителност 2 учебни дни  
- начало - май 2019 г. 
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Комплексен онкологичен център - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
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"Спешни състояния в неврологията"   
- тематичен курс с продължителност 5 учебни дни  
- начало - 03.06.2019 г.  
- капацитет - минимум 3-ма курсисти, максимум - 5-ма 
- база за обучение: Клиника по спешна терапия на ВМА 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Поведение и работа на медицинските сестри в отделение по функционална   
 диагностика на белодробните заболявания"  
- курс с продължителност 3 учебни дни 
- начало - 03.06. 2019 г. от 08:30 ч. 
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. д-р Стоян  Киркович" на 

УМБАЛ "Александровска"  
  18 кредитни точки 
 
"Поведение и работа на медицинските сестри при пациенти с ендокринни  
 заболявания"  
- курс с продължителност 2 учебни дни 
- начало - 03.06. 2019 г.  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. д-р Стоян Киркович" на   

УМБАЛ "Александровска"  
  12 кредитни точки 
 
"Актуални проблеми на клинично-лабораторните изследвания"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - 03.06. 2019 г.  
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: Централна клинична лаборатория на УМБАЛ "Александровска"  
  32 кредитни точки 
 
"Диагностика, лечение и здравни грижи при деца с остри респираторни  
 заболявания"  
- курс с продължителност 3 учебни дни 
- начало - 05.06. 2019 г. , 9:00 ч. 
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: Клиника по пециатрия на УМБАЛ "Александровска"  
  32 кредитни точки 



48  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

 

   

   ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

"Медицински, социални и етични аспекти на детската церебрална парализа"  
- курс с продължителност 3 учебни дни 
- начало - 03.06.2019 г.   
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: Катедра "Здравни грижи" към ФОЗ на Медицински университет - София 
  20 кредитни точки 
 
"Кардиопревенция и кардиорехабилитация"  
- курс с продължителност 3 учебни дни 
- начало - 05.06.2019 г.   
- капацитет - 5-15 курсисти 
- база за обучение: Катедра "Кинезитерапия" към ФОЗ на Медицински университет - София, ПУЦ 
  20 кредитни точки 
 
"Работа на анестезиологичната сестра в Еднодневна хирургия.  
 Остра и хронична болка"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - 24.06.2019 г.   
- капацитет - 15 курсисти 
- база за обучение: КАИЛ на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" 
  32 кредитни точки 
 
"Основни принципи на интензивното лечение и видове хранене -  
 парентерално, ентерално и смесено"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - 17.06.2019 г.    
- капацитет - 15 курсисти 
- база за обучение: КАИЛ на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" 
  8 кредитни точки 
 
"Спешни състояния в офталмологията"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - 10.06.2019 г. от 08:00 ч.   
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Клиника по очни болести на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" 
  8 кредитни точки 
 
"Неконвенционални методи на диагностика"  
- курс за медицински лаборанти с продължителност 5 учебни дни 
- начало - 04.06.2019 г.   
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: Медицински колеж към Медицински университет - Пловдив 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ  
 
"Мениджмънт на медико-диагностичната лабораторна дейност" - първи модул  
- курс за медицински лаборанти с продължителност 2 учебни дни 
- начало - 06.06.2019 г.   
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: Медицински колеж към Медицински университет - Пловдив 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ  
 



49  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

 

   

   ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 
 
 

 
 
 

"Сестрински грижи при съчетана лъчехимиотерапия"  
- курс с продължителност 2 учебни дни 
- капацитет - 5 курсисти 
- начало - 06.06.2019 г.   
- база за обучение - Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Грижи и хранене за пациенти н помпа за ентерално хранене"  
- курс с продължителност 1 учебен ден 
- капацитет - 10 курсисти 
- начало - юни 2019 г.   
- база за обучение -  УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен 
   25 кредитни точки  
 
"Роля и място на медицинската сестра при лечение на болкова симптоматика  
при пациенти с онкологични заболявания"  
- курс с продължителност 1 учебен ден 
- капацитет - 10 курсисти 
- начало - юни 2019 г.   
- база за обучение -  УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен 
  13 кредитни точки  
 
"Гарантиране сигурността на пациента в операционната зала - роля на  
операционната медицинска сестра"  
- курс с продължителност 3 учебни дни 
- капацитет - 5-ма курсисти 
- начало - юни 2019 г.   
- база за обучение -  УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" - Ст. Загора 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Организация на дейността на операционната медицинска сестра.  
Видове хирургични инструменти и приложението им"  
- курс с продължителност 3 учебни дни 
- капацитет - 5-ма курсисти 
- начало - юни 2019 г.   
- база за обучение -  УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" - Ст. Загора 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Лабораторни грешки в преданалитичния етап - източници на вариация,  
  подготовка на пациентите за изследване, правила за вземане на кръв"  
- тематичен курс за специалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни 
- капацитет - 5-ма курсисти 
- начало - юни 2019 г.   
- база за обучение -  УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" - Ст. Загора 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
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"Практически умения при ендоскопски изследвания.  
 Почистване, дезинфекция и стерилизация"  
- курс с продължителност 3 учебни дни 
- капацитет - 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение  
- начало - юни 2019 г.   
- база за обучение -  УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" - Ст. Загора 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
 "Кардиопулмонална ресусцитация"  
- тематичен курс за специалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни 
- капацитет - 10 курсисти  
- начало - 10.06.2019 г.   
- база за обучение - Клиника по анестезиология и интензивно лечение на  УБ "Лозенец" - София 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Неинвазивно и инвазивно хемодинамично мониториране"  
- тематичен курс за специалисти по здравни грижи с продължителност 5 учебни дни 
- капацитет - 5-ма курсисти  
- начало - 04.06.2019 г.   
- база за обучение - Клиника по анестезиология и интензивно лечение на  УБ "Лозенец" - София 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Интензивни грижи при остър коронарен синдром и кардиогенен шок"  
- тематичен курс за специалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни 
- капацитет - 5-10 курсисти  
- начало - 11.06.2019 г.   
- база за обучение - Клиника по кардиология на  УБ "Лозенец" - София 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Основен курс по здравни грижи в интензивен сектор"  
- курс с продължителност 5 учебни дни  
- начало - по желание на курсиста (юни 2019 г.) 
- капацитет - 3-ма курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Основна характеристика на превенцията и контрола на ВБИ. Общи изисквания за    
осъществяване на дейностите по надзора на ВБИ и антимикробната резистентност"  
- курс за медицински сестри, акушерки и лаболанти с продължителност 5 учебни дни  
- начало - юни 2019 г. 
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Комплексен онкологичен център - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
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      ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО  ОБУЧЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Организация на работата в операционен блок. Асептика и антисептика.  
  Хирургичен инструментариум и хирургични консумативи"  
- курс за операционни медицински сестри с продължителност 20 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Втора хирургия на УМБАЛ "Александровска"  
  120 кредитни точки 
 

"Лапароскопски операции в урологията"  
- курс за операционни медицински сестри с продължителност 10 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ "Александровска"  
  60 кредитни точки 
 

"Биопсии под ехографски и ендоскопски контрол в урологията"  
- курс за операционни медицински сестри с продължителност 10 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ "Александровска"  
  60 кредитни точки 
 

"Трансуретрална хирургия"  
- курс за операционни медицински сестри с продължителност 10 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ "Александровска"  
  60 кредитни точки 
 
"Приложение на лазер и ултразвук в урологията"  
- курс за операционни медицински сестри с продължителност 10 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ "Александровска"  
  60 кредитни точки 
 

"Лабораторна диагностика на сифилис"  
- курс за медицински лаборанти с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 3-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Кабинет по лабораторна диагностика на полово предавани болести към    Клиниката 

по кожни и венерически болести на УМБАЛ "Александровска"  
 15 кредитни точки 

 

 
                                                      

   

УМБАЛ "Александровска" предлага целогодишни курсове за операционни меди-
цински сестри, медицински и рентгенови лаборанти          
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"Образна диагностика на млечната жлеза"  
- курс за рентгенови лаборанти с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по образна диагностика на УМБАЛ "Александровска"  
  30 кредитни точки 
 
"Компютър-томографска образна диагностика"  
- курс за рентгенови лаборанти с продължителност 10 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 2-ма курсисти 
- база за обучение: Клиника по образна диагностика на УМБАЛ "Александровска"  
  60 кредитни точки 
 
"Магнитно-резонансна образна диагностика"  
- курс за рентгенови лаборанти с продължителност 15 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 2-ма курсисти 
- база за обучение: Клиника по образна диагностика на УМБАЛ "Александровска"  
  90 кредитни точки 
 
"Конвенционални и хибридни нуклеарномедицински методи - SPECT, PET  
и комбинацията им CT"  
- курс за рентгенови лаборанти с продължителност 3 учебни дни 
- начало - първата седмица на всеки месец  
- капацитет - 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Александровска"  
  18 кредитни точки 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Образни изследвания в урорентгенологията"  
- курс за рентгенови лаборанти с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по образна диагностика на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
  40 кредитни точки 
 
"Компютърна томография"  
- курс за рентгенови лаборанти с продължителност 10 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по образна диагностика на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
  80 кредитни точки 

 
 
                                                      

  УМБАЛСМ "Пирогов" предлага целогодишни курсове медицински сестри  
 и рентгенови лаборанти 
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"Интервенционални образно-диагностични процедури"  
- курс за рентгенови лаборанти с продължителност 10 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по образна диагностика на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
  80 кредитни точки 
 
"Съвременни оперативни техники в травматологичната хирургия"  
- курс за операционни сестри с продължителност 20 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Операционен блок на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
  120 кредитни точки 
 
"Обучение на анестезиологични сестри в коремно-гръдната хирургия"  
- курс с продължителност 20 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение  
- база за обучение: Операционен блок на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
  120 кредитни точки 
 
"Вродени заболявания на бронхо-пулмоналната система - етиология"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по детска хирургия на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
  34 кредитни точки 
 
"Иновации в превързочната техника. Съвременно лечение на остри и хронични рани. 
Приложение на вакуум терапия"  
- курс за медицински сестри с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 15 курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Отделение по гастроентерология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"  
   23 кредитни точки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Индивидуално обучение по тонална прагова аудиометрия"  
- курс за рентгенови лаборанти с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 3-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по УНГ на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"  
  30 кредитни точки 

 
 

 
УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" предлага целогодишен курс за рентгенови  
лаборанти 
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 "Обучение на операционни сестри в урологична ендоскопска операционна  
  с ригидни и флексибилни инструменти"  
- курс за рентгенови лаборанти с продължителност 10 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Св. Анна"  
   60 кредитни точки 
 
 "Обучение на медицински сестри по ендоскопска хирургия"  
- курс за рентгенови лаборанти с продължителност 10 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Св. Анна"  
   60 кредитни точки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Обучение за работа на медицинската сестра при бронхологично изследване.  
Основни задължения на специалиста по здравни грижи при ендоскопска хирургия."  
- курс с продължителност 10 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти, индивидуално обучение 
- база за обучение: Бронхологично отделение в ДКБ на УМБАЛ по белодробни болести "Св.   София"  
 60 кредитни точки 
 
"Аерозолотерапия"  
- курс за медицински сестри и рехабилитатори с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти, индивидуално обучение 
- база за обучение: ДКБ на УМБАЛ по белодробни болести "Св. София"  
  18 кредитни точки 
 
 
 
 

 
 

 
 
        

       УМБАЛ "Св. Анна" предлага целогодишни курсове за рентгенови лаборанти. 

 
 

 
 

       УМБАЛ по белодробни болести "Св. София" предлага целогодишни курсове 
за медицински сестри  и рехабилитатори 
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"Функционално изследване на дишането и кръвно-газов анализ. Функционално изс-
ледване на дишането с бронходилататорен тест"  
- курс за медицински сестри с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти,  индивидуално обучение 
- база за обучение: Лаборатория ФИД към ДКБ на УМБАЛ по белодробни болести "Св. София"  
  18 кредитни точки 
 
"Особености на анестезията и интензивното лечение при торакални операции"  
- курс за медицински сестри с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти, индивидуално обучение 
- база за обучение: КАИЛ на УМБАЛ по белодробни болести "Св. София"  
  30 кредитни точки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Диабет и бременност"  
- курс за акушерки и медицински сестри с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 10 курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника "Обща патологична бременност" при УСБАЛАГ "Майчин дом" -   София 
 30 кредитни точки 
 
"Интензивни грижи и лечение за недоносени и увредени деца"  
- курс за акушерки и медицински сестри с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 3-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по неонатология на УСБАЛАГ "Майчин дом" - София 
  30 кредитни точки 
 
"Съвременни анестетични техники и медикация, видове анестетици"  
- курс за анестезиологични акушерки с продължителност 20 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 2-ма курсисти 
- база за обучение: Операционен блок на УСБАЛАГ "Майчин дом" - София 
  120 кредитни точки 
 
"Обучение на операционни акушерки по ендоскопска техника"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 3-ма курсисти 
- база за обучение: Операционен блок на УСБАЛАГ "Майчин дом" - София 
  35 кредитни точки  

 
 

 
 

 УСБАЛАГ "Майчин дом" - София предлага целогодишни курсове за акушерки, 
медицински сестри, професионалисти по здравни грижи 
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"Организация на работата в операционен блок. Асептка и антисептика.  
Хирургичен инструментариум и хирургични консумативи"  
- курс за операционни акушерки с продължителност 20 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 2-ма курсисти 
- база за обучение: Операционен блок на УСБАЛАГ "Майчин дом" - София 
  120 кредитни точки 
 
"Поведение на акушерката при раждащи пациентки с придружаващи заболявания"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Родилна зала на УСБАЛАГ "Майчин дом" - София 
  30 кредитни точки 
 
"Имунохематологични диагностични методи в клиничната практика"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: Отделение по имунохематология и трансфузиология на УСБАЛАГ "Майчин дом" -  

София 
 30 кредитни точки 
 
"Съвременни аспекти на трансфузионната терапия"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: Отделение по имунохематология и трансфузиология на УСБАЛАГ "Майчин дом" - 

София 
 30 кредитни точки 
 
"Усложнения в послеродовия период"  
- курс с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: Послеродова клиника на УСБАЛАГ "Майчин дом" - София 
  18 кредитни точки 
 
"Сърдечно-съдови заболявания и бременност"  
- курс с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: УСБАЛАГ "Майчин дом" - София 
  12 кредитни точки 
 
"Интензивно лечение при пациенти с остра дихателна недостатъчност"  
- курс за акушерки с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение  
- база за обучение: КАИЛ на УСБАЛАГ "Майчин дом" - София 
  30 кредитни точки 
 



57  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

 

   

   ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 
 
 

 
 
                                                      

"Обучение на акушерки за работа в Диагностично-консултативен блок"  
- курс за акушерки с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 2-ма курсисти 
- база за обучение: ДКБ на УСБАЛАГ "Майчин дом" - София 
  18 кредитни точки 
 
"Обучение на акушерките в подпомагане на родилките в процеса на кърмене"  
- курс за акушерки с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 2-ма курсисти 
- база за обучение: Послеродова клиника на УСБАЛАГ "Майчин дом" - София 
  18 кредитни точки 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Интензивни грижи и лечение на пациенти след сърдечна операция.  
 Роля и място на медицинската сестра в лечебния процес"  
- теоретичен и практичен курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 5 учебни дни 
(целогодишно - без юни, юли и август ) 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5 курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: КАИЛ на УМБАЛ "Св. Ектерина" 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Специфичен хирургичен инструментариум и оперативни техники в сърдечната  
  хирургия. Основни задължения на операционната медицинска сестра"  
- теоретичен и практичен курс за медицински сестри, работещи в хирургични отделения и Операционен 
блок с продължителност 10 учебни дни (целогодишно - без юни, юли и август ) 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5 курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Операционен блок на Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ "Св. Ектерина" 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Поведение на медицинската сестра при ендотрахеална интубация.  
 Канюлиране на централен и периферен венозен път"  
- тематичен и практичен курс за анестезиологични медицински сестри с продължителност 5 учебни дни 
(целогодишно - без юни, юли и август ) 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: УМБАЛ "Св. Ектерина" 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 

 

 
 

 
 

УМБАЛ "Св. Екатерина" предлага целогодишни курсове за анестезиологични,  
реанимационни и операционни сестри, професионалисти по здравни грижи 
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"Методи за мониториране на хемодинамични параметри. Дигностична и мониторна 
ЕКГ. Роля на медицинската сестра"  
- тематичен и практичен курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 5 учебни дни 
(целогодишно - без юни, юли и август ) 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ "Св. Ектерина" 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Обучение на медицински сестри при поставяне на електрокардиостимулатор"  
- тематичен курс за анестезиологични медицински сестри с продължителност 3 учебни дни 
(целогодишно - без юни, юли и август ) 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 3-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ "Св. Ектерина" 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Специфични сестрински грижи за пациенти след сърдечна операция, извършена в 
условията на ЕКК. Ранен следоперативен период"  
- тематичен и практичен курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 5 учебни дни 
(целогодишно - без юни, юли и август ) 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ "Св. Ектерина" 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Обучение на медицински сестри и видове техники при извършването на инвазивна 
диагностика, коронарни, клапни и периферни интервенции"  
- практичен курс за медицински сестри от кардиологични отделение/клиники и катетеризационни  
лаборатории с продължителност 5 учебни дни (целогодишно - без юни, юли и август ) 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 3-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ "Св. Ектерина" 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Кардиопулмонална ресусцитация. Основни и специализирани животоподдържащи 
техники"  
- теоретичен и практичен курс за реанимационни и анестезиологични медицински сестри с продължи-
телност 5 учебни дни (целогодишно - без юни, юли и август ) 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: КАИЛ на УМБАЛ "Св. Ектерина" 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
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"Интензивна терапия в неонатологията"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - индивидуално обучение 
- база за обучение: Клиника по неонатология на УСБАЛ по детски болести 
  30 кредитни точки 
 
"Нозокомиални инфекции в неонатологията"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - индивидуално обучение  
- база за обучение: Клиника по неонатология на УСБАЛ по детски болести 
  30 кредитни точки 
 
"Обучение за провеждане на ЕЕГ изследване"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 2-ма курсисти 
- база за обучение: ЕЕГ кабинет на УСБАЛ по детски болести 
  30 кредитни точки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Обучение на медицински сестри в провеждане на ЕЕГ при неврологично болни"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - индивидуално обучение 
- база за обучение: МБАЛНП "Св. Наум" - София 
  30 кредитни точки 
 
"Обучение на медицински сестри в провеждане на ЕМГ при неврологично болни"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - индивидуално обучение 
- база за обучение: МБАЛНП "Св. Наум" - София 
  30 кредитни точки 
 

 
 

 
УСБАЛ по детски болести предлага целогодишни курсове за акушерки и  
медицински сестри 

 

 
 

 
МБАЛНП "Св. Наум" предлага целогодишни курсове за медицински сестри 
 

 



60  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

 

   

   ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 
 
 

 
 
                                                      

 

"Обучение на медицински сестри в провеждане на евокирани потенциали  
 при пациенти с множествена склероза"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - индивидуално обучение 
- база за обучение: МБАЛНП "Св. Наум" - София 
  30 кредитни точки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Оперативна техника в онкологията"  
- курс за операционни сестри с продължителност 10 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - индивидуално обучение 
- база за обучение: УСБАЛО 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Урологичен ендоскопски курс"  
- курс за операционни сестри с продължителност 10 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - индивидуално обучение 
- база за обучение: УСБАЛО 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Практически умения при инвазивна ендоскопия.  
 Дезинфекция и химическа стерилизация"  
- курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - индивидуално обучение 
- база за обучение: УСБАЛО 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
 

 
 
 

 
 

 

УСБАЛ по онкология предлага целогодишни курсове за операционни сестри и 
професионалисти по здравни грижи 
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"Реанимационни грижи при оперирани пациенти"  
- курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен 
  31 кредитни точки 
 
"Анестезиология и интензивно лечение - реанимационни грижи  
 при оперирани пациенти"  
- курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5 курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен 
  47 кредитни точки 
 
"Медицина на съня. ОСА (обструктивна сънна апнея)"  
- курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 1 учебен ден 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен 
  10 кредитни точки 
 
"Имобилизация и позициониране на пациента - роля и задължения на рентгеновия     
лаборант в процеса на сканиране на целите на планиране на лечението"  

- курс за медицински сестри и рентгенови лаборанти с продължителност 1 учебен ден 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 2-ма курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен 
  10 кредитни точки 
 
"Задължения на медицинската сестра при гастродиагностични изследвания"  
- курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - индивидуално обучение 
- база за обучение: УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен 
  47 кредитни точки 
 
 
 

 

 
 
 
 

УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен предлага целогодишни курсове за  
медицински сестри, акушерки и рентгенови лаборанти 
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"Видеоасистирана медиастиноскопия. Видеоасистирана торакоскопия"  
- курс за операционни медицински сестри с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда  
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Правилна идентификация на пациент при вземане на кръвна проба  
 за имунохематологично изследване като гаранция за сигурността на  
 трансфузионната терапия"  
- курс за операционни медицински сестри с продължителност 1 учебен ден 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 10 курсисти, индивидуално обучение 
- база за обучение: Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда 
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Централизирано разтваряне на цитотоксични лекарствени продукти в болнична 
аптека"  

- курс с продължителност по договаряне 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - до 3-ма курсисти  
- база за обучение: Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда  
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Демонстрации на IH-500 - апарат за имунохематологични изследвания от Dia Hem -  
Швейцария"  

- курс с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - до 3-ма курсисти, индивидуално обучение 
- база за обучение: Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда  
 Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
 
"Асистенция при операции с роботизирана система "Да Винчи"  
- курс за операционни медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - до 2-ма курсисти 
- база за обучение: Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда  
  Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ 
                                            

 

 
 

 
 

     Аджибадем Сити Клиник Токуда болница предлага целогодишни курсове за 
медицински сестри, специалисти по здравни грижи 
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"Диагностика, превенция и рехабилитация при болки в гърба"  
- курс за рехабилитатори с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Медицински колеж - Стара Загора 
  48 кредитни точки 
 
"Мекотъканни релаксиращи техники"  
- курс за рехабилитатори и други професионалисти по здравни грижи с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: Медицински колеж - Стара Загора 
  20 кредитни точки 
 
"Електростимулация"  
- курс за рехабилитатори с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 7 курсисти 
- база за обучение: Медицински колеж - Стара Загора 
  23 кредитни точки 
 
"СУ-ДЖОК - теория и практика" - Първо ниво  
- курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: Медицински колеж - Стара Загора 
  20 кредитни точки 
 
"СУ-ДЖОК - теория и практика" - Второ ниво  
- курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: Медицински колеж - Стара Загора 

    20 кредитни точки 
 
"Философия и етични аспекти на здравните грижи"  
- курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 1 учебен ден 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 20 курсисти 
- база за обучение: Медицински колеж - Стара Загора 
  8 кредитни точки 
 

 

 
 
 

Медицински колеж към Тракийски университет - Стара Загора предлага 
целогодишни курсове за рехабилитатори, медицински сестри, медицински лаборан-
ти, професионалисти по здравни грижи 
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"Съвременна лабораторна диагностика на бъбречни заболявания"  
- курс за медицински лаборанти с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 8 курсисти 
- база за обучение: Медицински колеж - Стара Загора 
  15 кредитни точки 
 

"Организация и обем на долекарската помощ при бедствени ситуации"  
- курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 8 курсисти 
- база за обучение: Медицински колеж - Стара Загора 
  15 кредитни точки 
 
"Съвременни аспекти в диагностиката и профилактиката на паразитните болести"  
- курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - до 10 курсисти 
- база за обучение: Медицински колеж - Стара Загора и УМБАЛ "Проф. д-р Стефан Киркович" 
  18 кредитни точки 
 
"Ваксинопрофилактика и ваксинотерапия - "за" и "против" ваксините"  
- курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - до 10 курсисти 
- база за обучение: Медицински колеж - Стара Загора 
  12 кредитни точки 
 

"Кръводаряване. Подбор на донори. Кръвовземане - техника, апаратура и 
документация"  

- курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - до 10 курсисти 
- база за обучение: РЦТХ - Стара Загора 
  12 кредитни точки 
 

"Получаване на кръвни продукти. Видове кръвни продукти - техника, методи, 
документация, изисквания за качество, карантиране и освобождаване на  
 готови съставки за клинично приложение. "  
- курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - до 10 курсисти 
- база за обучение: РЦТХ - Стара Загора 
  19 кредитни точки 
 

"Лабораторни изследвания за дарена кръв. Видове изследвания - методи,  
 апаратура, изисквания за ЗККК"  
- курс за медицински лаборанти с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - до 10 курсисти 
- база за обучение: РЦТХ - Стара Загора 

    11 кредитни точки 
 



65  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

 

   

   ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 
 
 

 
 
 

"Експедиция на кръв и кръвни съставки за клинично приложение на пациенти  
 в лечебно заведение - съхранение, срокове и годност, процедура,  
 изисквания за ЗККК, документация за предоставяне на биопродукти"  
- курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - до 10 курсисти 
- база за обучение: РЦТХ - Стара Загора 
  9 кредитни точки 
 
"Клинична лаборатория"  
- курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - до 10 курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Проф. д-р Стефан Киркович" 
  23 кредитни точки 
 

"Микробиологична диагностика на ВБИ"  
- курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - до 10 курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Проф. д-р Стефан Киркович" 
  23 кредитни точки 
 

"Антимикробна химиотерапия. Антибиотична резистентност"  
- курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - до 10 курсисти 
- база за обучение: УМБАЛ "Проф. д-р Стефан Киркович" 
  23 кредитни точки 
 
"Клинична микробиология. Микробиологична диагноза на клинично значими     
бактерии"  

- курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - до 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение 
- база за обучение: УМБАЛ "Проф. д-р Стефан Киркович" 
  37 кредитни точки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ендоскопски операции на жлъчния мехур и жлъчните пътища"  
- курс за операционни сестри с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 12 курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
  Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 

 
 
 

МБАЛ "Тракия" - Пловдив предлага целогодишни курсове за медицински  
сестри, акушерки, рехабилитатори, професионалисти по здравни грижи 
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"Оперативни техники при злокачествени образувания на стомах, тънко и дебело       
черво"  

- курс за операционни сестри с продължителност 6 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 6-ма курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Иновативни оперативни техники при ендопротезиране на колянна и тазобедрена  
става"  

- курс за операционни сестри с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Оперативни техники при реендопротезиране на тазобедрената става"  
- курс за операционни сестри с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 6-ма курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Ендоваскуларни процедури в съдова хирургия. Необходим инструментариум и 
оборудване. Базови ендоваскуларни процедури при артериални заболявания на 
крайниците"  

- курс за операционни сестри с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 6-ма курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Роля на медицинската сестра при извършване на ендоскопии на гастро-
интестиналния тракт - гастроскопия, колоноскопия и полипектомия"  

- курс за медицински сестри с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 15 курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Задължения на медицинската сестра при извършване на ендоскопска ретроградна 
холангиопанкреатография (ERCP)"  

- курс за медицински сестри с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 15 курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
  Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
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"Задължения на медицинската сестра при интервенционални ендоскопски процедури 
на гастроинтестиналния тракт - ендоскопска мукозна резекция, езофагеално и 
дебелочревно протезиране"  

- курс за медицински сестри с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Оперативни техники в отохирургията - задължения и отговорности на операционната 
сестра"  

- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Оперативни техники и роля на медицинската сестра в микроларингохирургията"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Задължения и отговорности на медицинските специалисти при ендоскопски 
операции на матката и яйчниците"  

- курс за акушерки и медицински сестри с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Базов курс за медицински сестри в Очна операционна зала. Организация на работа, 
асептика и антисептика. Хирургичен инструментариум и консумативи"  

- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 3-ма курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Участие на медицинските специалисти при извършване на временна 
електрокардиостимулация - външна, трансвенозна, трансезофагиална"  

- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 6-ма курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 

    Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
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"Сестрински грижи при пациенти на механична вентилация"  
- курс с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Анестезия и интензивно лечение - принципи и практика"  
- курс с продължителност 5 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста (от април до октомври 2019 г.) 
- капацитет - 7 курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 
"Рехабилитационни техники при травми на раменна става, увреждане на  
 ротаторен маншон и при смяна на раменна става"  
- курс за рехабилитатори с продължителност 3 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста (от април до октомври 2019 г.) 
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: МБАЛ "Тракия" - Пловдив 
   Обучението е кредитирано но ЕКС на БАПЗГ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
"Съвременни изисквания към медицинската сестра в детска ясла"  
- курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 8-10 курсисти 
- база за обучение: РУ "Ангел Кънчев" 
  18 кредитни точки 
 
"Предизвикателства пред медицинските специалисти от училищно здравеопазване"  
- курс с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 8-10 курсисти 
- база за обучение: РУ "Ангел Кънчев" 
   17 кредитни точки 
 
"Палиативни сестрински грижи"  
- курс с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 8-10 курсисти 
- база за обучение: РУ "Ангел Кънчев" 
  16 кредитни точки 

 
 
 

Русенски университет "Ангел Кънчев" предлага целогодишни курсове за 
медицински сестри, акушерки, професионалисти по здравни грижи 
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"Неинвазивни методи на изследване на ССС - ехография, трансезофагиална 
ехокардиография, фармакологична стрес ехокардиография, велоергометрия, 
холтер, ЕКГ"  

- курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 5-ма курсисти 
- база за обучение: РУ "Ангел Кънчев", Отделение "Неинвазивна диагностика" към УМБАЛ - Русе 
  16 кредитни точки 
                             
"Приложна венерология"  
- курс с продължителност 1 учебен ден 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 8-10 курсисти 
- база за обучение: РУ "Ангел Кънчев" 
   10 кредитни точки 
 
"Психо-социална комуникация в сестринската практика"  
- курс с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: РУ "Ангел Кънчев" 
   18 кредитни точки 
 
"Място на медицинската сестра в социалните услуги за деца и възрастни"  
- курс с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 8-10 курсисти 
- база за обучение: РУ "Ангел Кънчев" 
   15 кредитни точки 
 
"Сестрински грижи при възрастни и стари хора"  
- курс с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 8-10 курсисти 
- база за обучение: РУ "Ангел Кънчев" 
   18 кредитни точки 
 
"Skin to skin" - метод за качествена акушерска и сестринска грижа"  
- курс с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 8-10 курсисти 
- база за обучение: РУ "Ангел Кънчев" 

    18 кредитни точки 
 
"Акценти в храненето на деца в кърмаческа възраст. Хранене на деца  
 с аномалии на устната и небцето"  
- курс за акушерки и медицински сестри с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: РУ "Ангел Кънчев", УМБАЛ "Канев" АД 
   18 кредитни точки  
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"Контрацепция - нови методи и технологии"  
- курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 10 курсисти 
- база за обучение: РУ "Ангел Кънчев" 
   16 кредитни точки 
 
"Артериална хипертония - диагностични и терапевтични предизвикателства"  
- курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 1 учебен ден 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 6-8 курсисти 
- база за обучение: РУ "Ангел Кънчев", УМБАЛ "Медика" - Русе 
   16 кредитни точки 
 
"Помощ от специалиста по здравни грижи за родителите в дома, в грижата за  
 новородени деца - хранене, тоалет, масаж"  
- курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 8-10 курсисти 
- база за обучение: РУ "Ангел Кънчев" 
   18 кредитни точки 
 
"Терапевтични методи и подходи при ГЕРБ в детска възраст"  
- курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 4-6-ма курсисти 
- база за обучение: Отделение по педиатрия на УМБАЛ "Канев" АД 
   18 кредитни точки 
 
"Терапевтични методи, подходи и здравни грижи при болни с лекарствено туморно 
лечение"  
- курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 4-6-ма курсисти 
- база за обучение: РУ "Ангел Кънчев", КОЦ - Русе 
   18 кредитни точки 
 
"Терапевтични методи, подходи и алгоритми за работа на медицинската сестра  
  при неврологично болни - мозъчни инсулти"  
- курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 6-ма курсисти 
- база за обучение: Отделение по съдова неврология на УМБАЛ "Канев" 
   18 кредитни точки 
 
"Терапевтични методи, подходи и здравни грижи при болни с глаукома и  
  глаукомен пристъп"  
- курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни 
- начало - по желание на курсиста  
- капацитет - 6-ма курсисти 
- база за обучение: РУ "Ангел Кънчев", Очно отделение на УМБАЛ "Канев" АД 

    18 кредитни точки 
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 1. Разпознаване на симптомите на насилие – I част                                            10 кредитни точки 
 
2. Разпознаване на симптомите на насилие – II част                                           12 кредитни точки 
 
3. Наставничество в сестринството                                                                        13 кредитни точки 
 
4. Дигитални технологии в образната диагностика                                                8 кредитни точки 
 
5. Промоция на здраве. Здравно образование.                                                    24 кредитни точки 
 
6. Конфликти в здравеопазването                                                                          14 кредитни точки 
 
7. Управление на човешките ресурси в здравните грижи                                  17 кредитни точки 
 
8. Оценка на качеството на здравните услуги - подходи, методи и техники   14 кредитни точки 
 
9. Организиране и управление на процеса на възпитание в ранна                  16 кредитни точки 
 

             детска възраст 
 
10. Сестрински грижи при трасмисивни (вектор-преносими) инфекции         15 кредитни точки 
 
11. Профилактика на рака на маточната шийка – роля на акушерката             16 кредитни точки 
 
12. Палиативни грижи                                                                                                 21 кредитни точки 

 
 
   КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА БАПЗГ 
                                 
                                        
                                
 
 
 
 
 
 
 
                    

                                                                               

www.learning.nursing-bg.com 
 
 

 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Провеждане на курсовете: Целогодишно 
Начало на курс: Всяко 15-то число на месеца 

Продължителност на обучението: 15 дни 
Срокове за записване: Регистрацията в платформата и заплащането за курса  

се правят най-малко 5 дни преди началото на курса. 
При необходимост от допълнителна информация: Свържете се с нашите курсови 

администратори на тел: 02/915 69 15, 0886 196 991, 0888 011 868. 
Е-mail: cpo.bapzg@gmail.com 
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75 професионалисти по здравни грижи от цялата страна се записаха през месец април 
за безплатен курс за дистанционно обучение.    
 
Курсовете стартират на 15-то число през съответния месец до края на 2019 г.  
 
Записването за участие става от 1-во до 10-то число на избрания месец в платформата 
за дистанционно обучение на БАПЗГ,  която се намира в сайта на Асоциацията 
(www.nursing-bg.com), раздел "Дистанционно обучение".  

 
Темите, от които професионалистите по здравни грижи могат да избират, са:  

 
„Помощни технологии - технически помощни средства“  

      8 кредитни точки  
 

„Технически помощни средства при различни видове увреждания“   
      10 кредитни точки   

 
„Комуникация с хора с увреждания“ 

    5 кредитни точки 
 

 

 
 

 
 

75 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  
СЕ ЗАПИСАХА ПРЕЗ АПРИЛ ЗА 

БЕЗПЛАТЕН КУРС ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 
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ИЗЛЕЗЕ ПЪРВИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" ЗА 2019 Г. 
    
 

 
Излезе първи брой на сп. "Здравни грижи" за 2019 година. Броят 
съдържа 4 научни статии и едно съобщение на следните теми: 

 

 "Проучване на репродуктивните нагласи на жени в дете-
родна възраст на територията на град Варна" (Автори: То-
дорка Боева и А. Георгиева от Катедра "Здравни грижи" към ФОЗ 
на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - 
Варна) 

 "Добрите здравни грижи в дома  - приоритет на 
"Регионален хоспис" ЕООД - Габрово" (Автори: Нели 
Тодорова - "Регионален хоспис" ЕООД - Габрово;Д. Сомлева - 
МБАЛ"д-р Стойчо Христов" ЕООД - Севлиево; К. Драгиева - 
"СБАЛББ - Габрово" ЕООД ) 

 "Продължаващото обучение на медицинските сестри - 
опит на развитите страни" (Стела Дюлгерова - Факултет 
"Здравни грижи" към Медицински университет - Плевен) 

 "Привличане и задържане на донорите от регион Шумен 
за безвъзмездни кръводарители" (Милена Тодорова - Филиал 
Шумен на Медицински университет "Проф. д.-р Параскев 
Стоянов" - Варна) 

 "Актуални проблеми на обучението по инфекциозни болести пред медицинските специа-
листи" (проф. Иванка Стамболова - Катедра "Здравни грижи" към ФОЗ на Медицински университет - 
София) 

 
В рубриката "Медицинско право" можете да прочетете статията на адвокат Мария Петрова на тема 
"Насилие над медици. Правни аспекти на физическото насилие - част I".  
 
В броя място са намерили и актуални новини от първото тримесечие на годината, свързани с 
дейността на БАПЗГ и проблеми на съсловието на професионалистите по здравни грижи.  
 
Списание "Здравни грижи" е печатен орган на Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи (БАПЗГ), излиза от 2003 г. и е в Националния референтен списък на съвременни науч-
ни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация 
(НАЦИД).  Годишно се издават по 4 броя (на всеки три месеца). Главен редактор на списанието е 
проф. Станка Маркова. От началото на тази година сп. "Здравни грижи" има и електронен вариант. 
Годишният абонамент за книжния вариант на сп. "Здравни грижи" е 18.00 лева, а за електронния вари-
ант - 10.00 лева.  
 

 Желаещите да се абонират могат да получат по-подробна информация  
в сайта на БАПЗГ, раздел "Издания на БАПЗГ", подраздел "Сп. "Здравни грижи".   
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Патернализъм (Матернализъм) - еднолично вземане на решение, в името на “доброто”, както го разбира лекарят - той избира 
ра, въздейства, пациентът приема да се „подчини“. 

Модел на отношение между лекуващ и пациент,  при който се изхожда от „автономията“ на пациента и възможността той сам да взема ин-

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Въведение 
 
С развитието на медицинската наука и практика очаквания-
та на обществото към медицинската помощ и услуги нараст-
ват. Преминаването от патерналистичния подход към подхо-
да „пациентът в центъра на здравните услуги“ поради нераз-
бирането му и не доброто му имплементиране, станаха при-
чина за различни очаквания между страните, а те от своя 
страна създадоха своеобразна бариера между пациенти и 
медици. От едната страна застана пациентът, който не вина-
ги знае какво иска, а от друга страна медиците, които не зна-
ят и не могат да удовлетворят желанията на всеки, най-
малкото защото липсва  единен стандарт и ясно дефинира-
ни правила за работата им. Неудовлетвореността, прекъсна-
тата връзка на доверие и недобрата, до липсваща, комуника-
ция станаха причина за възникване на спорове и конфликти, 
които все по-често, и за съжаление, завършват с агресия. 
 
Публично оповестените статистики за нападенията над медици не могат да бъдат изчерпателно точни – от 
една страна поради факта, че има недокладваните случаи, от друга – разследващите органи и прокуратура-
та не водят точна статистика, тъй като подобни престъпления по чл.131, ал.2 от Наказателния кодекс могат 
да се извършат и срещу други – съдия, прокурор и т.н. 
 
Дали, защото случаите на агресия над медици са зачестили, или защото са повече оповестени в публичното 
пространство, проблемът с насилието над тях е отново на дневен ред, отново е във фокуса на протестите и 
отново остава трайно неразрешен.  
 
Цел 
 
Целта на настоящата статия е да запознае специалистите по здравни грижи с основни понятия като прес-
тъпление, телесна повреда в първата си част, а във втората – да обърне внимание на вербално насилие – 
обида, клевета, заплаха, принуда; да представи действащата нормативна уредба, както и да очертае въз-
можности за реализиране на правата, в случай че медик стане обект на насилие.  

   

    ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 

 

 

 
 

НАСИЛИЕ НАД МЕДИЦИ 
ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ФИЗИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ 

(Част I)     
 
 

 
 

Уважаеми професионалисти по здравни грижи,  
предлагаме на Вашето внимание статия на д-р  
Мария Петрова, адвокат по медицинско право,  
публикувана в списание "Здравни грижи", брой 1/2019 г. 
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Обзор  
 
Според анкетно проучване, изготвено между 1400 медицински специалисти, на въпроса: „Били ли сте жерт-
ва на насилие на работното Ви място?“ – 91% от анкетираните отговарят положително. Въпреки високия 
процент, едва 8.8% от медиците са потърсили правата си, като са инициирали – жалба, тъжба или са се оп-
лакали на ръководството. Резултатите показват, че най-често обект на нападение стават: лекари и фелдше-
ри в Центровете за спешна медицинска помощ, следвани от медицински сестри и лекари работещи в Спеш-
ни и неотложни звена. 
 
Сред професионалистите по здравни грижи резултатите показват, че най-често обект на агресия стават ме-
дицинските сестри, фелдшерите, акушерките следвани от рехабилитаторите и медицинските лаборанти.  
Като източник на агресия проучването сочи, че най-често това са близки на пациента, или от самия паци-
ент. 73% от медиците станали, жертва на насилие, отбелязват, че към тях агресия е била отправена, както от 
пациента, така и от близките му едновременно. 82,3% от анкетираните отбелязват, че са ставали жертва на 
агресия повече от веднъж.  
 
Прави впечатление, че вербалното насилие взема превес пред физическо. 96% от анкетираните отбелязват, 
че са били обиждани на работното си място, като 98% от тях не са предприели нищо след нанесената им 
обида. Интересен е фактът, че 85% от медиците са били обиждани от свой колега, като по-често това се 
случва между медицински специалисти, които са в йерархична зависимост – главна сестра спрямо меди-
цинска сестра, лекар спрямо акушерка и т.н.  
 
54% от медиците, станали обект на физическа агресия, сочат, че най-честата форма на насилие се упражня-
ва чрез бутане и изблъскване, 12% сочат, че биват „разтърсвани“, 18 % – „издрани“, 16 % – удряни с твърд 
тъп предмет.  
 
На въпроса: „Към кого трябва да се обърнете, ако към Вас бъде проявена агресия на работното Ви място“ – 
53% сочат, че това трябва да е ръководителят им, 21% смятат, че това трябва да е колега, 15% отговарят с 
„полицията“, 11% нямат представа.  
 
79% от анкетираните нямат представа какви са правата им, в случай, че станат жертва на агресия, а 52 % от 
тях дори смятат, че агресията – физическа и вербална  не е престъпление. Като причини да не търсят пра-
вата си, анкетираните медици най-често споделят: 79% не знаят към кого да се обърнат, за да потърсят пра-
вата си; 64% смятат, че нямат свидетели и нищо не може да се докаже; 56% отбелязват, че не вярват в право-
съдната ни система и намират за безсмислено да инициират действия; 31% се страхуват, защото смятат, че 
оплакванията им могат да станат повод да бъдат обект на насилие отново. 
 
Резултатите красноречиво сочат нужда от дефиниране на основни понятия и разясняване на правата на 
медиците. 
 
Отрицателни обществени прояви, застрашаващи или увреждащи нормалното, желано протичане на об-
ществени отношения са предмет на наказателното право. Държавата, чрез наказателната отговорност, цели 
да ограничи и елиминира, именно тези отношения, които засягат обществото в негативен аспект. 
 
Не всяка негативна проява в обществото е преследвана от държавата чрез наказателната отговорност, по то-
зи начин се преследват само негативните прояви, които съставляват престъпления. Определението за прес-
тъпление е дадено от законодателят в чл. 9 от НК, който гласи: „Престъпление е това общественоопасно деяние 
(действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо.“ Деянията, приети от 
държавата за престъпления, за изчерпателно изброени в Наказателния кодекс, дори и да носи отрицателно 
въздействие върху обществото едно деяние не е престъпление, ако за него липсва изрично разписан състав в 
НК. От това можем да направим логичния извод, че не всяко отрицателно деяние е престъпление, но всяко  
престъпление е отрицателно деяние, нежелано от обществото и преследвано от държавата.  
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Насилието над медици, без значение от формата – физическа или вербална, безспорно съставлява една 
отрицателна проява, която обществото не следва да цели, а държавата следва да преследва. Основните 
правомощия на държавата по отношение на наказателната отговорност най-общо могат да се сведат до 
три: 1. Преследване на субекта (извършителя) на престъплението; 2. Осъждане му; 3. Наказване на осъде-
ния, с наказание предвидено в НК за съответното престъпление и прилагане спрямо него на всички нега-
тивни последици свързани с факта на осъждането му (напр. лишаване от право да упражнява определена 
професия).  
 
Различните форми на насилие над медици могат да съставляват различни престъпление, така например: 
физическото насилие най-често попада в съставите на телесните повреди, а вербалното може да бъде – 
обида, клевета, заплаха или принуда. В първата част на настоящото изложение ще се спра на физическото 
насилие, а във втората част на вербалното. 
 
Обществените отношения, които биват негативно засегнати от дадено престъпление се наричат обект на 
престъпление. Обект на престъпление при нападение над медици са обществените отношения гарантира-
щи неприкосновеност на личността, здравето, честта и достойнството. 
 
Най-често физическото насилие над медици попада в престъпленията против здравето, а те са уредени в 
Особената част на Наказателния кодекс, Раздел II, глава -втора, а по своя вид съставляват – телесна повреда.  
Според наказателно правната доктрина; „Телесна повреда е противоправно и виновно засягане на здравето на 
друг човек, изразяващо се в нарушение на анатомична цялост или на физиологичните функции на тъканите, орга-
ните или системите в организма или в причиняване на болка или страдание.“ 
 
Според степента на засягане на здравето, телесните повреди се делят на: тежки, средни и леки, а според 
формата на вина при която са извършени – на умишлени (такива, при които извършителят е съзнавал, че 
това което извършва е обществени опасно т.е. застрашава или уврежда, предвиждал е общественоопасните 
последици и е искал или е допуснал настъпването на тези последици) или непредпазливи (извършителят 
не е предвиждал настъпването на обществено опасни последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предви-
ди или когато ги е предвиждал настъпването им е мислил, че може да ги предотврати) 
 
Важно е да отбележим, че характерът и степента на увреждане се определят към момента на причиняване-
то на телесната повреда, а не по-късно, когато е възможно да настъпят допълнителни усложнения от нея 
или здравословното състояние да се подобри или възстанови.  
 
В чл. 128 , ал. 1 НК е описан основния състав на престъплението: „Който причини другиму тежка телесна 
повреда се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.“ Втората алинея на чл. 128, дава предста-
ва при каква степен на увреждане телесната повреда се приема за тежка: „Телесната повреда е тежка, ако е 
причинено: продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна 
глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта 
или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак 
или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.“ Тъй като е невъзможно в Наказателния 
кодекс да се опишат от медицинска гледна точка всички увреждания на здравето, които биха могли да със-
тавляват тежка телесна повреда, в състава на престъплението са очертани някои основни параметри, които 
се разглеждат от съдилищата в конкретика на всеки един определен случай. Съдът не разполага със знания 
и умения в областта на медицинската наука  и поради това ползва помощ  от вещите лица, най-често съ-
дебни медици, които спомагат съдът да успее правилно да квалифицира увреждането. Неправилно е нало-
жилото се в практиката и общественото пространство твърдение, че степента и характера на телесните 
повреди се очертава от вещите лица, правилно е това да бъде направено от съда. 
Който причини другиму средна телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода до шест години. 

 

Наказателният кодекс в чл. 129, ал. 2 дефинира, че: „Телесната повреда е средна, ако е причинено: трайно отслаб-
ване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на 
функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на 
зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото;  
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постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живо-
та; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.“ Причиняването на средна те-
лесна повреда, се наказва с лишаване от свобода до шест години( чл. 129, ал.1 НК). 
 
Най-често срещаните при нападение над медици телесни повреди са леките. Наказателния кодекс ги оп-
ределя, разстройство на здравето, различно от това по предходните чл. 128 (тежка телесна повреда) и 
чл.129 (средна телесна повреда), за което извършителят им се наказва с лишаване от свобода до две години 
или с пробация. В случай, че не е налице разстройство на здравето т.е. леката телесна повреда се изразява 
в причиняване на  болка или страдание, наказанието лишаване от свобода до шест месеца или пробация, 
или глоба от сто до триста лева. 
 
Наказателният кодекс изрично урежда, че ако пострадалият от нанасяне на телесна повреда е отвърнал 
веднага на дееца със също такава телесна повреда, съдът може да освободи и двамата от наказание . 
В зависимост от различни обстоятелства, наказанията за извършена телесна повреда могат да бъдат и по-
тежки от посочените до тук. Така например, ако бъде увреден в следствие на телесна повреда длъжностно 
лице, от представител на обществеността, от полицейски орган при или по повод изпълнение на службата 
или функцията му; на майка или на баща; на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно 
лице; наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години при тежка телесна повреда; от две 
до десет години при средна телесна повреда; до три години при лека телесна повреда по чл. 130, ал. 1 и до 
една година или пробация по чл. 130, ал. 2; 
 
През 2013 г. след дълги преговори и протести чл. 131, ал. 2 от НК претърпя промяна. Той уреждаше по-
тежко наказание за нанасяне на телесна повреда над съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разс-
ледващ полицай, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен 
изпълнител, както и на митнически служител, на орган по приходите, на служител от Изпълнителната 
агенция по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ конт-
ролна дейност. След въведената промяна към лицата, за нападение над които НК налага по-тежки наказа-
ния бяха добавени и медицинските специалисти и учителите. Необходимостта от подобна промяна бе 
продиктувана от зачестилите нападания, което само по себе си илюстрира слабостите на нашето общест-
во. Наказанията, които се предвиждат, че случай, че на медицински специалист бъде нанесена телесна 
повреда при или по повод изпълнение на службата или функцията му е лишаване от свобода: от пет до 
петнадесет години при тежка телесна повреда; от три до десет години при средна телесна повреда; от една 
до пет години при лека телесна повреда по чл. 130, ал. 1; до три години при лека телесна повреда по чл. 
130, ал. 2. 
 
Кои са лицата, които попадат в категорията „медицински специалисти“, за нападение над които законът 
налага по-тежки наказания? В Закона за здравето до промяната си през 2005 г. приемаше, че медицински 
специалисти са: „Лицата, които завършват висше образование по специалности от професионални нап-
равления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Обществено здраве" след провеждане на 
практически стаж и защита на теза за придобиване на магистърска степен по медицина“. Към момента на 
промяната на НК (2013г.) и включването на медицинските специалисти, текстът на Закона за здравето не е 
бил в сила. Въпреки липсата на точно легална дефиниция към определението медицински специалисти 
следва да се числят: лекарите по хуманна медицина, лекарите по дентална медицина, фармацевтите, ме-
дицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, каквито са медицинските ла-
боранти, рентгеновите лаборанти, лекарските асистенти, рехабилитаторите, фелдшерите, ортопедичните 
техници и масажистите. Не могат да бъдат числени като медицински специалисти шофьорите на линей-
ки, парамедиците и санитарите, въпреки че те също стават често обект на насилие при и по повод на из-
пълнение на службата или функциите си. Тази празнота може да бъде запълнена с подходяща законода-
телна инициатива.  
 
Законът ясно очертава какво е телесната повреда, като определя дори по-тежко наказание за такава нанесе-
на над медицински специалист. Защо обаче въпреки това пострадалите не познават и не търсят правата си, 
а извършителите все по-често или не се наказват или изглеждат ненаказани? 
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Втората част на настоящото изложение, касае правния характер на вербалното насилие под формите на оби-
да, клевета, заплаха и принуда.  
 

  

За да може държавата да изпълни своите правомощия спрямо лицето нанесло телесна повреда, е важно по-
ведението на пострадалия. Практически е невъзможно държавните органи, които следва да съблюдават за 

реда и да предотвратяват или прекратяват извършването на престъпление, да знаят за всяко едно извърше-
но такова. Според Наказателно процесуалния кодекс, чл. 207,  за да се образува досъдебно производство, е 
необходимо да са налице законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление. Последните, т.е. 

данните за извършено престъпление, най-често, и логично, изхождат от пострадалия. В предвидените в осо-
бената част на Наказателния кодекс случаи производство от общ характер се образува по тъжба на постра-

далия до прокурора., като тъжбата трябва да съдържа данни за подателя и да е подписана от него, а за пода-
ването ѝ не се дължи държавна такса. От тази разпоредба следва, че  ролята на пострадалия е важна до тол-

кова до колкото той трябва да инициира със свои действия уведомяването на органите, в чиито правомощия 
е да разследват, разкрият и предадат на съд извършителят на дадено престъпление. Чл. 161 от Наказателния 
кодекс съдържа една особена разпоредба: „За лека телесна повреда по чл. 130 и 131, ал. 1, точки 3 – 5, за лека 
и средна телесна повреда по чл. 132, както и за телесна повреда по чл. 129, 132, 133 и 134, причинена на въз-

ходящ, низходящ, съпруг брат или сестра, наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия. 
За престъпления по чл. 133, чл. 135,ал. 1,3 и 4 и чл. 139—141 наказателното преследване от общ характер се 
възбужда по тъжба на пострадалия до прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане. Тази осо-
бена разпоредба показва още веднъж значението на поведението на пострадалия след като му е нанесена 

телесна повреда т.е. за да бъде реализирана наказателна отговорност спрямо лице извършило такова прес-
тъпление пострадалия следва да бъде активна страна подавайки тъжба до прокуратурата.  

 

Наказанията за нанасяне на телесна повреда над медицински специалист са ясно  определени, въпреки 
това малкото пострадали, които са инициирали защита на правата си, не са удовлетворени и считат, че 
нападателите практически не се наказват. Една от основните причини за подобно схващане е прилагането 
на нормата на чл. 78а, който урежда освобождаването от наказателна отговорност с налагане на админист-
ративно наказание. Според тази разпоредба, извършителят, в случай, че е пълнолетен, се освобождава от 
наказателна отговорност от съда и му се налага наказание от хиляда до пет хиляди лева, когато са налице 
едновременно следните условия: 
 

 а) за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко 
наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание, кога-
то е непредпазливо. Тук трябва да обърнем внимание отново на наказанията за телесни повреди нанесени 
над медици – на това условие отговаря само лека телесна повреда, която не включва разстройство на здра-
вето, а е сведена до болки или страдания 
 

 б) деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отго-
ворност по реда на този раздел, т.е. извършителят на нанесената телесна повреда над медик няма да може 
да се ползва два пъти от такава норма. 
 

 в) причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Това означава, че ако при 
физическото нападение извършителят (субект на престъплението) е нанесъл някакви имуществени вреди- 
например счупил е очилата на пострадалия, трябва да възстанови средствата за тях, в противен случай, не 
би могъл да бъде освободен от наказателна отговорност.  

 

Посочените тук условия, следва да са налице кумулативно т.е. едновременно и едва тогава може да настъпи 
предвиденото в нормата на чл. 78а НК освобождаване от наказателна отговорност чрез налагане на адми-
нистративно наказание глоба от 1000 до 5000 лева.  
В първата част на това изложение е важно всички професионалисти по здравни грижи да знаят какви са най-
честите правни форми на физическото насилие над тях, както и в случай, че станат потърпевши да се обър-
нат към съответните органи. Само при активно поведение от тяхна страна държавата може да им гарантира  
предвидените в закона възможности за опазване на правата им и да наложи спрямо извършителя съответно-
то наказание. Практически стъпките могат да бъдат най-общо очертани като:  

1. Разпознаване формата на физическо насилие;  
2. Изпращане на подробна тъжба, в която е описано случилото се, подписана от пострадалия, като същия е 
добре да остави свои координати;  
3. Незабавно посещение на съдебен лекар, който да издаде съдебно медицинско удостоверение.  

   

    ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 
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Учени в Израел показаха първото в света 3D-принтирано сърце от човешка тъкан и съдове, като го 
обявиха за "голям медицински пробив", който подобрява възможностите за трансплантации, съоб-
щи Clinica.bg, позовавайки се на "Франс прес". То е приблизително с размерите на заешко сърце. 
 
Това е "първия път, когато някой, някъде успешно е проектирал и принтирал цяло сърце, изпълне-
но с клетки, кръвоносни съдове, вентрикули и камери", заяви ръководителят на проекта Тал Двир 
от Университета в Тел Авив. Според него в миналото има успешни опити в 3D принтирането на 
структурата на сърцето, но не и с клетки и кръвоносни съдове.  
 
Учените обаче признават, че остават много предизвикателства, преди напълно да заработят 3D-
принтираните сърца, готови за трансплантация на пациенти. Изследователите трябва да научат 
принтираните сърца "да се държат" като истински. След това те планират да ги трансплантират на 
опитни животни, уточни Двир. 
 
"Може би след 10 години ще има принтери на органи в най-добрите болници по света и тези процедури ще 
се провеждат рутинно", коментира ученият. Той обаче каза, че болниците най-вероятно ще започнат 
с по-прости органи от сърцето. 

 
 

 
 

ПОКАЗАХА ПЪРВОТО 3D-ПРИНТИРАНО СЪРЦЕ 
ОТ ЧОВЕШКА ТЪКАН 
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КИТАЙСКИ УЧЕНИ ИМПЛАТНИРАХА  

ЧОВЕШКИ ГЕН В МОЗЪКА НА МАЙМУНА 
 

 
 
Китайски учени имплантираха човешки ген в мозъ-
ка на маймуна, за да изследват еволюцията на инте-
лекта, съобщи АФП. Използвани са 11 макака резус, 
като учените са присадили човешка версия на гена 
MCPH1, който има роля за развитието на мозъка на 
хората, информира Clinica.bg като се позова на  БТА. 
 
Експериментът е проведен в Института по зоология 
в Кунмин. Резултатите показват, че мозъкът на опит-
ните маймуни се е развил за повече време, като този 
на хората. Животните са показали също по-добри 
резултати в тестовете за краткосрочна памет и време 
за реакция в сравнение с маймуните в природата.  
 
Размерът на мозъка на опитните екземпляри обаче 
не се уголемил в сравнение с тези от контролната 
група. Само пет от маймуните са доживели до фаза-
та на тестовете. 
 
Това е поредното изследване в Китай, което предиз-
вика етични притеснения. Авторите подчертават, че 
са модифицирали само един от 20 000-те гена на ма-
каците резус. Критиците им обаче изтъкват, че не 
трябва да се създава живо същество, което не може 
да живее в някакъв контекст. 
 
 

 
 
 

АМЕРИКАНСКИ УЧЕНИ РАЗРАБОТИХА  
КАПКИ ЗА НОС СРЕЩУ АЛКОХОЛИЗЪМ 
 
Учени от Националния здравен институт в Бетесда, 
щата Мериленд, разработиха капки за нос, които 
могат да бъдат полезни срещу алкохолизма, съобщи 
в. „Дейли мейл“, цитиран от БТА. Специалистите са 
добавили окситоцин към назален спрей. При при-
лагането му се оказало, че той активира центровете 
на удоволствието в мозъка и позволява да бъде прео-
доляна алкохолната зависимост. 
 
Първоначалните опити били направени с опитни 
мишки. При тях употребата на спрея значително 
намалила нуждата им да употребяват алкохол в кон-
тролната група. Невробиолозите стигнали до изво-
да, че впръскването на хормонален спрей в носната 
кухина позволява да се контролира синтезът на га-
ма-аминомаслената киселина. Това снижава до нула 
потребността от редовното поемане на алкохол. Ако 
тестовете с мишки се увенчаят с желаните резулта-
ти, „капките срещу алкохолизъм“ ще могат да бъдат 
приложени и при хората. 

 
Учени от Великобритания: 

И РЕЗЕН БЕКОН УВЕЛИЧАВА РИСКА  
ОТ РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО 

 
Дори малки количества от червено и преработено месо, 
например резен бекон дневно, могат да увеличат риска 
от рак на дебелото черво. Това сочат резултатите от 
ново изследване, информира БНР като се позовава на 
цитирано BBC. Проучването е проведено от учени в  
Оксфордския университет и e спонсорирано от благот-
ворителната организация Cancer Research UK. Данните 
от него добавят към доказателствата, включително от 
Световната здравна организация, че консумацията на 
червено месо може да има тежки последствия.  
 
Учените са анализирали данни от почти половин мили-
он души. През шестте години на изследването били раз-
крити 2609 случая на рак на дебелото черво. Според екс-
пертите консумацията на три резена бекон на ден, вмес-
то само един, може да увеличи риска от този вид рак с 
20%. На всеки 10 000 души в проучването, които ядат 
дневно 21 грама червено или преработено месо (бекон, 
шунка, наденица, салам) 40 са диагностирани с рак на 
дебелото черво. При тези, които ядат по 76 грама прера-
ботени месни лакомства на ден, заболелите от коварна-
та болест са 48.  
 
 

  НАУКА 
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ЛЕКАРИ ОТ УМБАЛСМ "ПИРОГОВ"  
ИЗГРАДИХА НОВ ПИКОЧЕН МЕХУР НА БЕБЕ 

 

Лекари от УМБАЛСМ "Пирогов" спасиха бебе с мно-
го рядка аномалия, съобщиха от болницата. Под 
ръководството на шефа на Детската урология д-р 
Стоян Пеев и шефа на Травматологията проф. д-р 
Диян Енчев специалисти извършиха сложна 12-
часова интервенция на момченце, което се е родило 
с екстрофия на пикочния мехур. По време на опера-
цията специалистите са изградили нов пикочен ме-
хур и са извършили сложна реконструкция на тазо-
вите кости. Целта е да се постигне континентност 
(задържане) на урината и да се осигури стабилност 
на таза за бъдещите движения в тази област. Майка-
та на детето изказа огромни благодарности към во-
дещите лекари и целия екип, който се грижи за де-
тето ѝ. 
 
1 на 100 000 деца у нас се ражда с екстрофия на пи-
кочен мехур, което е една от най-тежките малфор-
мации в детската урология. Това е комбинирана 
малформация, при която липсват предна стена на 
пикочния мехур, част от коремната стена, а тазовият 
пръстен не е затворен. Детето не може да извършва 
по нормален начин физиологичните си нужди. Из-
вършват се поредица от операции с цел постигане 
на нормален здравен и социален статус. 
 

ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПОМАГАТ  
НА НАУКАТА И ОБУЧЕНИЕТО  

 
Във Факултета по дентална медицина към Медицински 
университет - Пловдив преподаватели, специализанти и 
студенти ще докосват бъдещето. Това ще се случи с по-
мощта на новия немски „EOS M 100“  3D принтер, съоб-
щи Zdrave.net. 
Принципът на 3D принтирането е преобразуването на 
компютърни модели в реални обекти чрез послойно нас-
лагване на материал. Протезните конструкции в ден-
талната медицина по класическите технологии се изра-
ботват от восъчен прототип чрез използване на различ-
ни техники за леене, чрез шлайфане или рязане, при кое-
то се отнема от материала. В момента с навлизането на 
цифровите технологии, денталната стоматология пре-
търпява радикална промяна. 
Лазерен лъч с висока мощност стопява материала и чрез 
наслагване на слоеве от материала един върху друг се по-
лучава протезната конструкция. Директното метално 
лазерно синтероване е технология, базирана на лазерен 
източник, който синтезира прахообразни материали, 
използвайки 3D CAD модел. 
 

 
 

ВЪВ ВМА ИЗВЪРШИХА ЗА ПЪРВИ ПЪТ  
ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
С КРЪВНОГРУПОВО СЪВМЕСТИМИ  

ДОНОР И РЕЦИПИЕНТ 
 

 

Специалисти от Военномедицинската академия из-
вършиха поредната чернодробна трансплантация, 
съобщиха от лечебното заведение. Различното в слу-
чая бе, че реципиентът и донорът бяха кръвногру-
пово съвместими, но не идентични (става въпрос за 
различни кръвни групи, от която едната е нулева). 
Такава чернодробна трансплантация правим за пър-
ви път, заяви ръководителят на медицинския екип 
проф. Никола Владов, който е и ръководител на 
Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия 
и трансплантология във ВМА.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-часовата интервенция е приключила минути пре-
ди полунощ на 9 април. Реципиентът е 40-годишен 
мъж в крайна фаза на чернодробно заболяване. До-
норът е 28-годишен мъж. Трансплантацията е пре-
минала без кръвозагуба, без преливане на кръв. Ръ-
ководството на болницата изказа своята изключи-
телна благодарност към близките на донора, които 
въпреки трудния за тях момент, са разрешили експ-
лантацията на органите. 
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НЗОК ВЕЧЕ ЗАПЛАЩА МЕТОДЪТ "ДЪЛБОКА МОЗЪЧНА СИМУЛАЦИЯ" 
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С БОЛЕСТТА НА ПАРКИНСОН 

 
 

 

 
32-ма пациенти са се подложили на дълбока 
мозъчна стимулация (ДМС) за лечение на па-
циенти с болестта на Паркинсон откакто 
методът се практикува в България, информи-
ра Zdrave.net. 
Първата процедура е извършена преди 6 години 
от екип от доц. д-р Красимир Минкин и д-р 
Калоян Габровски от Клиниката по неврохи-
рургия в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. При 
ДМС електроди се имплантират в определени 
части на мозъка, за които преди това е уста-
новено, че са отговорни за причиняване симп-
томите на Паркинсон. Те се свързват със свое-
образен пейсмейкър, който чрез тях подава 
импулси към мозъка.  
 
„Методът повлиява успешно симптомите на напреднал Паркинсон, когато вече е изчерпано действието на 
традиционните медикаменти“, обяснява доц. Минкин, който е ръководител на единствения център у 
нас за ДМС, който се намира в Университетска болница „Св. Иван Рилски“. Рискът при интервенци-
ята е минимален, за разлика от алтернативната терапия за напреднал Паркинсон с дуодопа, при коя-
то се прави отвор в стомаха, чрез който се вкарва медикамент директно в чревния тракт. Дълбоката 
мозъчна стимулация носи и по-голям комфорт за пациентите, тъй като не изисква никакви специал-
ни грижи. 
 
Причината за 6 години само 32 пациенти да се подложат на иновативната терапия е, че досега бол-
ните от Паркинсон трябваше да заплащат за нея със собствени средства. Около 40 000 лв. струва апа-
ратът, който се имплантира в мозъка. „Благодарение на усилията на екипа ни и намирането на подкрепа 
от Министерството на здравеопазването и ръководството на НЗОК за първи път през 2019 г. успяхме да 
включим устройствата, които имплантираме, в списъка с медицински изделия, които се покриват от 
НЗОК. В момента се финализира процесът и се сключва договорът с фирмите, които ще ги доставят“, раз-
казва доц. Минкин. Очакванията са процедурата да стартира от началото на месец май. 
 
Междувременно вече има листа с 10 пациенти, които са преминали всички изследвания и очакват да 
им бъде имплантиран апарат за ДМС. На други 7 пък предстои да бъдат сменени батериите на уст-
ройството, които подлежат на смяна на всеки четири години. Цената им обаче е почти колкото на 
самото устройство (36 000 лева) и е непосилна за пациентите. След като стартира процедурата за ре-
имбурсиране на апаратите от НЗОК, цената на батериите също ще бъде поемана от Касата, което е 
голям успех за всички болни от Паркинсон в България. 
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ВЪВ ВАРНА СЪБРАХА 22 ТОНА КАПАЧКИ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО  
ЩЕ БЪДЕ ЗАКУПЕНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

 
 

Само за ден близо 15 000 души са предали над 1 млн. 
пластмасови капачки, равняващи се на  
22 тона, във Варна, съобщиха организаторите от 
Варненското сдружение "Аз вярвам и помагам", ин-
формира Zdrave.net. 
 
Капачките ще бъдат предадени за рециклиране, а 
със събраните средства ще се закупи и дари меди-
цинска апаратура в най-големите и изключително 
значими отделения в Североизточна България по 
неонатология в АГ болница "Проф. Д-р Димитър 
Стаматов - Варна" и отделението по детска хирургия 
в Окръжна болница "Св. Анна - Варна". 
 
Пластмасови капачки бяха предадени от десетки об-
щини като Разград, Попово, Търговище, Две могили, Исперих, Каварна, Бяла, Белослав, Дългопол, Ветрино, 
Провадия и много други. Благотворителната кампанията продължава. 
 

   

   ДОБРИ ДЕЛА 

 

 

 
     

БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ "ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ"  
НАБРА СРЕДСТВА И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ "ЗА БАБА И ДЯДО" 

    

 
 

Много хора се включиха в благотво-
рителната кампания „Великден за 
всеки“, която набра парични средст-
ва и хранителни продукти за хора-
та, които не получиха надбавка към 
пенсията си за големия християнски 
празник. Средствата се набираха по 
банковата сметка на Българския 
Червен кръст, разкрита специално за 
кампанията (www.redcross.bg), 
както и чрез SMS на краткия номер 
на БЧК - 1255. 

 
Благотворителната инициатива „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“ стартира на 25 
март, Благовещение, в социалната трапезария към храма „Св. Св. Кирил и Методий“.  
 

„За четвърта поредна година БЧК е основен партньор на кампанията, инициирана от националния омбудсман 
Мая Манолова. Сигурни сме, че тази година на нашия телефон 1255 и по банковата ни сметка ще бъдат дарени 
повече средства от предишното издание и ще подпомогнем повече възрастни хора с ниски пенсии“, каза при 
старта на благотворителната инициатива председателят на Българския Червен кръст акад. Христо 
Григоров. 
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   ДОБРИ ДЕЛА 

 

 

 
     
 

ДАРИТЕЛИ ПОМОГНАХА В УМБАЛ-БУРГАС ДА ИМА  
СЕМЕЙНА СТАЯ ЗА НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА 

    

 
 

 

Отделението по неонатология на УМБАЛ-Бургас вече има семейна стая, в която родителите на недо-
носените бебета ще могат да прекарват време с децата си, информира Zdrave.net.  
 
"Идеята на тази стая е да се осъществи контакт между родителя и недоносените, преждевременно родените 
бебета, защото този контакт е много важен. Особено във възстановителния процес и родителите имат нужда 
да преодолеят травмата от раждането на тези деца. Да свикнат с тях всеки ден и да бъдат уверени 
и спокойни, когато си отидат на по-късен етап с бебетата вкъщи“, обясни пред БНР д-р Стиляна Томова, 
началник на лечебното звено. По думите ѝ, няма фиксирани часове, в които родителите да могат да 
използват тази стая. 
 
За създаването на семейната стая е използвана стара стая в отделението, на която е направен основен 
ремонт. Стойността на ремонта и мебелировката е около 12 000 лв. Стаята е създадена за четири месе-
ца изцяло с дарителски средства. Част от сумата е събрана от продажбата на благотворителни кален-
дари с недоносени бебета, родени и отгледани в отделението. Друга част са дарение от „Инер Уил 
Клуб“ - Бургас - дамска организация към “Ротари”. Своя труд са вложили и други хора, както и персо-
налът на отделението, за да може старата стая да стане уютно и комфортно място. В нея има и две спе-
циални кожени кресла за майките, дарение от фондация "Нашите недоносени деца". 
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВЕЖДА СТРОГИ ПРАВИЛА 
ЗА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА 

СЕДЕМ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА 
 

 
 
 

Строги правила за диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателна-
та система е разписало Министерство на здравеопазването. Седем са заболяванията, за които се от-
нася новата Наредбата. Те са варицела, епидемичен паротит, коклюш, менингококова болест, инва-
зивна (менингококов менингит и сепсис), морбили, рубеола и скарлатина, информира Clinica.bg.  
 
До създаването на този нормативен документ се стигна, заради нуждата от точни правила за ефек-
тивна противоепидемичната работа на институциите. От Министерство на здравеопазването посоч-
ват, че заразните болести на дихателната система са едни от най-честите заболявания в детската въз-
раст, които водят до заразяване на всички без ваксина срещу тях. Затова е необходимо да се устано-
вят единни мерки за лабораторна диагностика, профилактика и контрол. Така например в докумен-
та е записано, че болните трябва да се диагностицират в лечебни заведения. А лабораторната диаг-
ностика да се извършва в три възможни, за това места - в Медико-диагностична лаборатория, в На-
ционалния център по заразни и паразитни болести, в Регионалните здравни инспекции. А при изп-
ращане на клинични проби за лабораторна диагностика в НЦЗПБ същите се придружават със съп-
роводителен талон. 
 
Болните от различните видове шарки трябва да бъдат изолирани за домашно лечение до оздравява-
не. Наблюдението на контактните на болен от заразна болест се извършва от общопрактикуващия 
лекар. Преболедувалите се приемат обратно в училище или в детска градина, след като представят 
медицинска бележка от лекар, че са здрави. Неболедувалите и неимунизирани лица, които са били 
контактни се поставят под медицинско наблюдение за 21 дни. 
 

 
 
 

 

В Наредбата специално е указано как да процедират медицинските специалисти, за да опазят своето 
здраве при контакт със заразно болни. Ако медицинският специалист е бил в контакт с болен от 
морбили, то той трябва да се изследва серологично за наличие на протективен имунитет срещу мор-
били. Това ще се прави, ако няма писмени данни за проведена имунизация с два приема ваксина 
срещу морбили с интервал минимум 28 дни между тях. При отрицателен резултат за протективен 
имунитет срещу морбили от серологичното изследване на медицинския специалист ще се предлага 
да бъде ваксиниран с една доза ваксина срещу морбили и ще се отстранява от работа за определен 
период от време.  

Проектът на наредба определя и компетентния контролен орган по спазване на заложените изиск-
вания - Регионалните здравни инспекции, като орган на държавния здравен контрол. 
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СФОРМИРАН Е НАЦИОНАЛЕН  
КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 
ЗА КОНТРОЛ НА МОРБИЛИ 

 
Със заповед на министъра на здравеопазването е 
сформиран Национален координационен съвет за 
контрол на морбили, който ще го подпомага при 
осъществяване на дейностите по ограничаване разп-
ространението на заболяването. Също така ще из-
пълнява дейности, свързани с анализирането и кон-
трола на предприетите мерки, съобщиха от МЗ.  
Към 22.04.2019 г. в Министерство на здравеопазване-
то са съобщени 463 случая на морбили. Териториал-
но са засегнати единадесет области в страната: Со-
фия-област – 165 заболели, Благоевград – 136 заболе-
ли, София-град – 134 заболели, Пазарджик и Перник 
– по 6 заболели, Бургас – 5 заболели, Велико Търново 
и Кюстендил – по 4 заболели, Ловеч, Монтана и 
Пловдив – по 1 заболял. През последната 16-та сед-
мица на 2019 г. най-много случаи са съобщени от 
София-град -30 случая, София-област – 16 случая и 
Благоевград – 12 случая. 
 
Най-много са заболелите във възрастовите групи от 
1 до 4 години (153 сл.) и от 5 до 9 години (110 сл.). 
91 от случаите са при лица под 13-месечна възраст - 
причината е, че не е направена имунизация поради 
недостигната ваксинална възраст, съгласно Имуни-
зационния календар. 
 

 

Проф. д-р Тодор Кантарджиев предупреди: 
 

РИСКЪТ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА  
ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА У НАС Е ВИСОК 

 
 
 

За висок риск от западнонилска треска в България 
през тази година предупреди проф. д-р Тодор Кан-
тарджиев, директор на Националния център за за-
разни и паразитни болести. Причината е, че през 
миналата година заболелите от заразата в Европа са 
се увеличили 7.6 пъти, а у нас 10 пъти, обясни спе-
циалистът пред Clinica. bg 
 

15 случая на западнонилска треска е имало у нас 
през 2018 г. спрямо един доказан случай през 2017 г., 
показва епидемичната справка на НЦЗПЗ. Заразата 
се предава чрез комарите, затова проф. Кантарджи-
ев призова всички кметове да вземат мерки навреме, 
така че да няма насекоми във водоемите.  
Миналата година имаше стотици случаи на заразе-
ни в съседките ни Гърция, Сърбия и Румъния, като 
имаше и смъртни случаи.  
 

80 % от заразените със западнонилска треска не про-
явяват никакви признаци. При останалите 20 % сим-
птомите на болестта са подобни на грип - темпера-
тура, болки в тялото, отпадналост, подуване на лим-
фните възли. При 1% от заболелите изходът е лета-
лен и предизвикан от впоследствие развит енцефа-
лит или менингит. Това са основно възрастни и хора 
с отслабена имунна система, както и съвсем малки 
деца. 
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РЗИ-София пусна допълнителни мерки за ограничаване 
на морбили в детските градини и училищата, съобщи 
Clinica.bg. Директорите на учебни заведения трябва да 
изготвят списъци с неимунизираните деца и да ги 
предадат в на районния епидемиолог или инспектор. 
Информацията трябва да включва – име, ЕГН, възраст, 
причини за необхващане към момента. Учителите и 
обслужващия персонал трябва спешно да изготвят 
списъци на контактните лица, които да съдържат 
имунизации със серия, номер и срок на годност на 
ваксината, дата на имунизация, име на личен лекар с 
посочен телефон и по възможност на родителите. 
Списъците отново се носят в здравната инспекция. Ос-
вен това на медицинските специалисти в градините и 
училищата, е заръчано да следят за клиничните симп-
томи на заразата като температура, обрив, конюнкти-
вит, диария, недиагностицирана кашлица. От здравна-
та инспекция напомнят още да се прилагат стриктно 
противоепидемични мерки като ежедневно влажно по-
чистване, проветряване, дезинфекция на повърхности, 
подове, коридори и санитарни възли, за недопускане разп-
ространението на остри заразни болести, предавани по 
въздушно-капков път. 
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ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА ЗА ЛЕКАРСТВА 
ЩЕ СТАРТИРА ПРЕЗ МАЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Извършена е проверка на функционирането и сигур-
ността на електронната система за закупуване на ле-
карствени продукти за нуждите на лечебните заведения. 
В тази връзка бяха организирани три тестови процеду-
ри, обхващащи всички етапи на заявяването и провежда-
нето на обществената поръчка в електронната систе-
ма.“ Това каза министърът на здравеопазването Ки-
рил Ананиев по време на днешния парламентарен 
контрол в отговор на въпрос от депутата от 
ГЕРБ  Борислав Борисов относно централизирана 
обществена поръчка за търговия на лекарствени 
продукти, информира Zdrave.net. 
 

В тестовите процедури са участвали лечебните заве-
дения, регистрирани в системата, търговците на ед-
ро с лекарствени продукти и притежателите на раз-
решение за употреба.  
 

„В рамките на проведените тестови процедури бяха 
направени допълнителни настройки на системата, как-
то и корекции на част от функционалностите с цел 
оптимизиране на работния процес. Към момента са фи-
нализирани всички тестови процедури, извършени са 
допълнителни настройки на системата и са изчистени 
установените грешки. С цел гарантиране на сигурност-
та на данните и информация, съдържащи се в електрон-
ната система, Министерството на здравеопазването е 
поканило неправителствените организации на търгов-
ците на едро с лекарствени продукти да извършат одит 
на електронната система. След приключване на одита за 
гарантиране на сигурността на данните и информация-
та, ще бъде стартирана реалната открита процедура. 
Очаква се това да се случи през месец май“, обясни  ми-
нистър Ананиев. 
 

 
 
 
 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ  
ПРИЕ КРИТЕРИИТЕ  

ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ 
 
Само болници, които реално са обвързани с универ-
ситет и в които се обучават студенти, специализан-
ти и докторанти, ще бъдат определяни като универ-
ситетски. Такива ще са и структури, в които се осъ-
ществява научна дейност в по-голяма степен от ос-
таналите лечебни заведения. Това реши Министерс-
ки съвет с приемането на Наредба за критериите за 
определяне на университетски болници, информи-
ра Clinica.bg.  
 
Целта е да има ясни правила на базата на които да 
се определи точно кои лечебни заведения или техни 
клиники и отделения, имат правата на университет-
ска болница. От МС уточниха, че са заложени обек-
тивни изисквания, които показват обвързаността на 
съответната болница или клиника с обучението на 
студенти и специализанти, и с осъществяването на 
научна дейност. 
  
Един от критериите е определен минимален про-
цент от лекарския състав да са хабилитирани препо-
даватели. Друг критерий, който е гласувало прави-
телството, предвижда през последните 2 години оп-
ределен процент от студентите да са провеждали 
практическата си подготовка в съответната болница. 
Ще се взима предвид също и какъв процент от ле-
карските длъжности са за специализанти и докто-
ранти, които провеждат обучението и изследовател-
ската си дейност в лечебното заведение. 
 
Произвеждането на болниците в университетски се 
прави от Министерски съвет по предложение на 
здравния министър, след искане от съответния рек-
тор на висшето училище. Досега критeриите за уни-
верситетски болници бяха заложени в изискванията 
за акредитация на болниците и не бяха толкова точ-
ни. Това даваше възможност на почти всеки желаещ 
да направи лечебното си заведение база за обучение 
на медици, без да е ясно дали то има нужния потен-
циал. Очаква се с промените да се сложи край на 
тази порочна практика. 
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МЗ ПУБЛИКУВА ПРОЕКТИ 
НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНИ  

РЪКОВОДСТВА 
 
В края на март 2019 г.  Министерство на здравеопаз-
ването публикува проектите за фармако-
терапевтични ръководства по Кожни и венерически 
заболявания, Детска клинична хематология и онко-
логия, Урологични заболявания, Нуклеарна меди-
цина, Нефрология и диализа, Анестезиология и ин-
тензивно лечение, Алергични болести.  На 1-ви ап-
рил МЗ публикува и проектите на за фармако-
терапевтични ръководства ръководства по Ревмато-
логия, Психични заболявания, Неонатология, Нев-
рологични заболявания,  Ендокринология и болести 
на обмяната, Гастроентерологичните заболявания и 
Акушерство и гинекология. 
 

Фармако-терапевтичните ръководства са част от те-
рапевтичната стратегия гарантирана от бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса с цел при-
лагането на единен терапевтичен подход при анало-
гични клинични случаи. 
 

Проектите съдържат терапевтични схеми и алгорит-
ми на лечение с лекарствени продукти. Изградени 
са на базата на най-новите теоретични познания за 
биологията на патологичния процес при отделните 
нозологични единици, съвременните диагностични 
възможности и терапевтични подходи. Целта е да се 
създаде правна регламентация на терапевтичния 
подход, както и на критериите за оценка на ефек-
тивността на прилаганите задължителни етапи при 
лечение. 

 

НОВАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА  
ЩЕ БЪДЕ СЪС СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ 

 
Бъдещата Детска болница няма да бъде регистрирана по 
Търговския закон, а ще има специален статут, информира 
Clinica.bg. Основното ядро в нея ще бъде съществуващата 
в момента Детска болница в столицата. В това отношение 
Министерството на здравеопазването и медицинският 
персонал на болница „Проф. д-р Иван Митев" нямат раз-
личия. Това заяви министърът на здравеопазването Кирил 
Ананиев на среща с ръководството и медиците от лечеб-
ното заведение. Той припомни, че изграждането на новата 
комплексна детска болница, трябва да приключи до 2 го-
дини. Тя ще бъде регистрирана по параграф 5 от Закона 
за лечебните заведения. Eвентуална промяна на статута на 
Педиатрията ще отнеме много време, обясни ресорният 
министър. Ананиев представи работния план на строи-
телството на бъдещата Детска болница, който вече е в ход. 
Най-късно през месец септември 2019 г. ще започне и съ-
щинското изграждане на здравното заведение.  
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РЕГЛАМЕНТИРАТ ЛЕЧЕНИЕТО  
С ЛЕКАРСТВА ЗА  

СЪСТРАДАТЕЛНА УПОТРЕБА 
 

Министерството на здравеопазването публикува про-
ект на изменения на Наредба 10, с които се регламен-
тират лекарствените продукти за състрадателна 
употреба и се сихронизира законодателството ни със 
законодателството на ЕС, информира Zdrave.net. 
Измененията касаят група от пациенти, страдащи 
от хронично или тежко инвалидизиращо заболяване, 
или заболяване, което може да се счита за животозас-
трашаващо и които не могат да бъдат лекувани удов-
летворително с помощта на разрешен лекарствен 
продукт. В тези случаи лечението ще може да се из-
вършва с лекарствен продукт, за който е подадено за-
явление за издаване на разрешение за употреба или е в 
процес на провеждане на клинично изпитване. Пред-
вижда се Изпълнителната агенция по лекарствата 
(ИАЛ) да публикува на своята интернет страница 
информация за дейностите по лечение с лекарствени 
продукти за състрадателна употреба, за които се е 
произнесла с положително становище. 
 
Лечението ще се осъществява единствено в лечебни 
заведения за болнична помощ и комплексни онкологич-
ни центрове. Въведено е изискване в заявлението за 
провеждане на дейност по това лечение да се посочват 
критериите, описание на процедурите и основанията 
за избор на пациенти, алгоритъм за лечение и просле-
дяване, както и доказателства за качеството, ефикас-
ността и безопасността на лекарствения продукт. 
 
Лицата, които ще осъществяват програмите за със-
традателна употреба са задължени да осигуряват 
всички финансови средства, необходими в процеса на 
лечение – сключване на застраховки, покриващи тях-
ната отговорност, както и отговорността на лекува-
щия/те лекар/и, начин на доставка и гарантиране на 
безопасното съхранение, употреба и местонахождени-
ето на лекарствените продукти и всички изделия, 
които е необходимо да се прилагат по време на лечени-
ето.  
 
За пациентите лечението е безплатно.За публичните 
финанси също няма да има финансово отражение, тъй 
като лекарствените продукти се осигурявали безвъз-
мездно от лицата, които извършват дейности по ле-
чение с лекарствен продукт за състрадателна употре-
ба. 
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УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ПОЛУЧИ СТАТУТ 
НА АКРЕДИТИРАН ЦЕНТЪР ЗА ЛЕЧЕНИЕ  

НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО 
 
Поради високата честота на болестно затлъстяване 
сред българите, за което вече съществува ефективна 
профилактика и съвременно лечение, и високото 
професионално ниво на специалистите в УМ-
БАЛ  „Александровска“, Европейската асоциация за 
изследване на затлъстяването (EASO) одобри канди-
датурата на болницата за статут на акредитиран 
Център за лечение на затлъстяването. За това 
информира Zdrave.net, позовавайки се на съобще-
ние на лечебното заведение. Новата структура ще 
бъде първият в България функционален експертен 
център за обучение, развитие и подобряване на ди-
агностиката, лечението и обгрижването на пациен-
ти с наднормено тегло и затлъстяване. 
 
Европейската асоциация за изследване на затлъстя-
ването е федерация на професионални асоциации и 
обединява акредитирани центрове от 34 страни. По 
данни на Асоциацията, приблизително 1,5 милиона 
от българите са със свръх наднормено тегло и стра-
ната ни е на едно от водещите места по честотата на 
затлъстяването в детска възраст сред страните от ЕС.  
 
Въпреки тенденциите на затлъстяване на население-
то до момента в България не съществуваше структу-
ра, която да се ангажира цялостно и дългосрочно с 
грижата за пациентите с болестно затлъстяване и 
чийто екип да избира оптималния терапевтичен 
подход за всеки индивидуален случай. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

КНСБ ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН  
НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО  

НА РАБОТНОТО МЯСТО 
 
2914 трудови злополуки са станали в България през 
миналата година. Те са с три повече в сравнение с 
2017 г. Това обяви социалният министър Бисер Пет-
ков, който участва в организирано от КНСБ чества-
не на Световния ден за безопасност и здраве на ра-
ботното място, който бе отбелязан на 22-ри април 
2019 г. 92-ма са загиналите на работното си място 
през миналата година в България.  
 

„На всеки 15 секунди в света умира по един работник 
вследствие на трудова злополука или професионална 
болест, а годишно те са повече от 2 милиона и 700 хиля-
ди. Около 4 % от БВП, световният брутен вътрешен 
продукт се губи вследствие на трудовите злополуки, 
професионалните болести и трудовия травматизъм“, 
изтъкна социалният  министър Бисер Петков. 
 

В памет на жертвите на трудови злополуки синди-
калистите пуснаха в небето 92 черни балона. От 
КНСБ връчиха традиционните награди "Прометея" 
за постижение и добри практики в безопасността и 
здравето на работниците. По данни на конфедера-
цията страната ни е в челото на класация сред дър-
жавите-членки с два пъти по-висок от средния за ЕС 
брой смъртни случаи на работното място. У нас те 
са над 3.5 смъртни случая на 100 хил. заети, при по-
малко от два смъртни случая на 100 хил. заети в ос-
таналите страни. Традиционно най-много наруше-
ния на разпоредбите за здравословни и безопасни 
условия на труд са в строителството, търговията, 
ресторантьорството, растениевъдството и животно-
въдството. 
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ВАС ОКОНЧАТЕЛНО ЗАДЪЛЖИ НЗОК ДА ПЛАЩА ЗА СКОЛИОЗА 
 

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на управителя на НЗОК срещу решение от 
2015 г. на Комисията за защита от дискриминация, с което e установено, че пациентите със сколиоза за 
поставени в положение на фактическа дискриминация, информира Zdrave.net. 
 

КЗД определя, че с неосигуряването на пълно или частично заплащане на имплантируеми медицински 
изделия във връзка с лечението на пациенти със "сколиоза", Здравната каса е допуснала нарушение 
на  Закона за защита от дискриминация. Препоръчано е на министъра на здравеопазването и на упра-
вителя на НЗОК да предприемат необходимите мерки за премахване на фактическата дискриминация, 
в която се намират лицата, нуждаещи се от употреба на необходимите медицински изделия, и в част-
ност на лицата с вродени и придобити изкривявания на гръбначния стълб, нуждаещи се от поставяне 
на имплантируеми медицински изделия, посредством пълното им или частично заплащане. 
 

ВАС потвърди решението на Административен съд - София-град, което потвърждава решението на 
КЗД и окончателно задължи НЗОК да плаща за лечението и имплантите на пациенти със сколиоза. 
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ОТБЕЛЯЗАХМЕ ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН  
НА ПАЦИЕНТА 

 

На 18 април 2019 г.  пациенти и медици отбелязаха 
Европейския ден на пациента. Стана ясно, че по по-
вод празника Европейският пациентски форум е 
приел манифест, в който са залегнали 5 важни прио-
ритет за пациентите на ЕС, информира Zdrave.net. 
Набелязаните приоритети са следните: пациентите 
да бъдат партньори в по-добрите изследвания; да 
имат достъп до здравното обслужване; да получават 
това, от което се нуждаят, без дискриминация; да 
бъдат овластени и да се развитие дигиталното 
здравеопазване и подпомагане в правенето на по-
добри здравни политики. 
 

„Овластяването на пациентите и здравната грамот-
ност са сред основните аспекти на борбата с неравнопос-
тавеността в здравеопазването и ние ще продължим да 
включване тези аспекти в нашата работа в тази област 
и в по-широката перспектива на хроничните заболява-
ния“, изтъкна председателят на Българската асоциа-
ция за защита на пациентите (БАЗП) Пламен Тауша-
нов. Той припомни, че асоциацията четири пъти е 
предлагала Закон за правата на пациентите, както и 
проект за създаване на Фонд за обезщетение на ув-
редени и заразени пациенти. 

 
 

Според проучване на  
Изследователски център "Тренд": 

1 МЛН. БЪЛГАРИ СМЯТАТ, ЧЕ ВАКСИНИТЕ СА 
ПЛОД НА СВЕТОВНА КОНСПИРАЦИЯ 

 
Около 1 милион българи мислят, че ваксините са част от 
световна конспирация, а още толкова че ваксините са бе-
зопасни. Това сочи проучване на Изследователски център 
„Тренд“. Близо три четвърти от всички анкетирани са на 
мнение, че родителите, които не имунизират децата си, 
постъпват безотговорно, информира БНР. 
 
За 80% от запитаните имунизацията с ваксини е важна, а 
едва 7% са на обратното мнение. Малко над две трети от 
населението се чувства по-сигурно за своето здраве с раз-
витието на ваксините. Прави впечатление, че делът на 
жените, които отговарят положително, е по-висок от този 
на мъжете (67% на 58%). Най-младите - на възраст 18-29 г., 
в най-малък дял се чувстват сигурни в сравнение с остана-
лите възрастови категории – 54%. Според проучването 
67% от българите са мнение, че държавата трябва да при-
лага по-строг контрол върху редовната имунизация, дока-
то 14% са на противоположното мнение. Близо половина-
та от пълнолетните българските граждани (48%) са на мне-
ние, че трябва да бъдат санкционирани родителите, които 
не поставят ваксини на децата си. Една четвърт не мислят 
така.  

 
БФС ПРИЗОВА КАНДИДАТ-ЕВРОДЕПУТАТИТЕ 

ДА ГАРАНТИРАТ, ЧЕ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
ЩЕ БЪДЕ НАЙ-ВАЖНИЯТ ПРИОРИТЕТ  

ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС 
 
"Призоваваме всички кандидати в изборите за Европейс-
ки парламент през 2019 година, независимо от своята 
политическа принадлежност, да припознаят, да утвър-
ждават тези принципи и да гарантират, че здравеопаз-
ването ще се запази като най-важния приоритет за инс-
титуциите на ЕС.“ Това се казва в изявление на 
фармацевтичната гилдия в Европейския съюз и 
Българския фармацевтичен съюз (БФС) към канди-
датите за депутати в новия Европейски парламент в 
навечерието на официалната предизборна кампа-
ния, информира Zdrave.net. 
 

Фармацевтичната група на Европейския съюз 
(PGEU) и БФС апелират цялостния и последовате-
лен подход на ЕС към здравеопазването да продъл-
жи, включително в областта на здравните досиета, 
лекарствените продукти и медицинските изделия, 
като ресорната генерална дирекция за здравеопазва-
не на Европейската комисия запази правомощията 
си в тези области.  
 

„През 2020 и 2022 г. се очаква влизането в сила на нова 
задължителна регулаторна рамка за подобряване на безо-
пасността, разработването и изискванията за медицин-
ските изделия, включително тези за инвитро диагнос-
тика. Също така от февруари 2019 г. влизат в сила 
изисквания за обозначения на опаковките на всички ле-
карствени продукти, отпускани с рецепта, които се 
внасят в ЕС по силата на Директивата за фалшифици-
раните лекарствени продукти. Целта е обезпечаване на 
по-голяма безопасност и защита на европейските паци-
енти срещу навлизане на фалшифицирани лекарства. 
Тези законодателни актове ясно показват какво могат да 
постигнат страните-членки на ЕС заедно, за реализира-
нето на добавени ползи и за един Европейски съюз, в кой-
то достъпът до безопасно и качествено здравеопазване е 
реалност за всеки“, казват фармацевтите. 
 

В изявлението се казва още: „Професионалната общ-
ност на фармацевтите в Европейския съюз, в т.ч. бъл-
гарските магистър-фармацевти горещо вярват, че със 
съвместни усилия страните-членки могат да осигурят 
реална добавена стойност към националните усилия за 
подобряване на ефективността на здравните системи 
и гарантирането на своите граждани на здравни и фар-
мацевтични грижи, ориентирани към пациента. Депу-
татите от Европейския парламент имат важна роля 
за задълбочаване и насърчаване на такава координация.“ 
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ЗАПОЧВА ПРИЛАГАНЕТО НА МЕТОДИКАТА  

ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА  
НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

 
Започва прилагането на Методиката за извършване 
на индивидуална оценка на потребностите от подк-
репа за хората с увреждания, която беше приета от 
Министерския съвет на 27 март 2019 г. Това съобщи 
министърът на труда и социалната политика Бисер 
Петков на кръгла маса „Прилагане на ICF за оценка 
на функционалността“, информира Zdrave.net. 
 

Министър Петков обясни, че целта е с методиката да 
се създаде ефективен модел на индивидуална оцен-
ка. Той  ще бъде съобразен с функционалните зат-
руднения на хората с увреждания и с препятствията 
в обкръжаващата среда. Предвидено е да бъде иден-
тифицирано и желанието на човека за извършване-
то на конкретни действия. С тази методиката ще се 
прави и оценка за нуждата от социални услуги, лич-
на помощ или друг вид подкрепа при условия и по 
ред, определени със закон. 
 

Прилагането на цялостен и комплексен подход, ка-
къвто предлага методиката, може да подобри реали-
зацията на хората с увреждания на пазара на труда, 
заключи министър Петков. По неговите думи това 
ще доведе до повишаване на ефективността на пре-
доставяните средства и услуги и до повишаване на 
жизнения стандарт на хората с увреждания. По този 
начин капацитетът на ангажираните институции и 
финансовият ресурс ще се насочат целево към хора-
та с увреждания, които реално се нуждаят от подк-
репа и да се подпомогне тяхната интеграция и реин-
теграция в обществото. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
ПУБЛИКУВА НАРЕДБА 

ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Министерство на здравеопазването публикува окон-
чателния вариант на наредбата, с която регламенти-
ра дейностите, извън обхвата на задължителното 
здравно осигуряване, за които ще дава субсидии на 
лечебните заведения. С наредбата се разширява и 
обхвата на лечебните заведения, които ще получа-
ват субсидия, информира Zdrave.net. 
 
В преобразуваните държавни и общински лечебни 
заведения за болнична помощ и лечебните заведе-
ния за болнична помощ с държавно и/или общинс-
ко участие в капитала МЗ ще плаща за пациенти с 
инфекциозни заболявания, включително за предот-
вратяване на епидемиологичен риск; пациенти с 
неспецифични белодробни заболявания; медицинс-
ки дейности и специализирани грижи, предоставя-
ни на определени лица по проекти и програми; 
поддържане на медицински регистри; дейности, 
определени от министъра на здравеопазването. 
 
В държавните и общински лечебни заведения за 
болнична помощ и държавни и общински центрове 
за психично здраве МЗ ще субсидира стационарна-
та психиатрична помощ; лечението със субституи-
ращи и поддържащи програми с метадон и дневни 
психорехабилитационни програми; медицинската 
експертиза, осъществявана от териториална експер-
тна лекарска комисия (ТЕЛК). Извън тези случаи 
Министерството ще плаща за оказване на медицин-
ска помощ на пациенти със спешни състояния, пре-
минали през спешните им отделения, които не са 
хоспитализирани в същото лечебно заведение; дър-
жавни и общински лечебни заведени за болнична 
помощ за оказване на консултативна медицинска 
помощ на спешни пациенти по искане на дежурни-
те екипи в центровете за спешна медицинска по-
мощ. 
 
Сред новите лечебни заведения, които ще получа-
ват субсидия от МЗ за определени дейности са ле-
чебните заведения в труднодостъпни и/или отдале-
чени райони, като сумата с която ще бъдат субсиди-
ра е в рамките на средствата, предвидени в бюджета 
на МЗ за съответната календарна година.  

 
 
 
 
 

 НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

                 
                                     БР ОЙ 4          ГОДИНА 10                2019 г.               БАПЗ Г            
 
  БРОЙ 12               ГОДИНА  7                2016  г.               БАПЗ Г           

 

 



92  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

 
 

ЯЙЦАТА И КОЗУНАЦИТЕ СА ПЪЛНИ  
С ДОБАВКИ 

 
Боите за яйца и козунаците са пълни с Е-та и алерге-
ни. Това показват последните проверки на Асоциа-
ция „Активни потребители", съобщи Нова телеви-
зия. Според проучването в един козунак на пазара 
се влагат средно по 6 Е-та. От тази седмица до Гер-
гьовден инспекторите от Агенцията по храните за-
почват масови проверки на магазини и пазари. Те 
ще следят за качеството и произхода на агнешкото 
месо, яйцата, боите, козунаците и пресните зеленчу-
ци, които ще сложим на великденската трапеза след 
седмица.  
 
„В готовите продукти яйцата почти навсякъде се замес-
тват от яйчен меланж, млякото – със суроватка или с 
палмово масло. Това са доста по-евтини варианти и по 
този начин производителите изкуствено свалят цени-
те", каза Сергей Иванов от „Активни потребители".  
"Жълтеникавият цвят не е от жълтъците, а по-скоро 
от оцветители. Маслото се заменя с палмова мазнина”, 
обясни диетологът Ипократис Пападиматракус. То-
ва са основно емулгатори, ензими, антиоксиданти, 
киселинни регулатори, консерванти и включително 
оцветители. Всички те целят да увеличават срока на 
годност.  
 
Заместители на традиционните съставки в козуна-
ците на пазара откриват при проверките си и от 
Българската агенция за безопасност на храните. От 
там успокояват, че се използват Е-та, които са регу-
лирани, а голяма част от тях дори били с естествен 
произход.  
 
Според диетолози обаче, макар и разрешени, много 
от оцветителите водят до проблеми за здравето ни. 
Биха могли да засилят пристъпите на астма, ефекта 
на хиперактивност при децата, кожни алергии – 
дерматити, дори и ринит и хрема. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЗЕЛЕНИТЕ САЛАТИ СА ЗАМЪРСЕНИ  
С БАКТЕРИИ 

 
Почти 90% от зелената салата на пазара е замърсена 
с бактерии, като повече от половината зеленчуци са 
с ешерихия коли. Това каза Богомил Николов, пред-
седател на Асоциация "Активни потребители". Из-
водите са направени въз основа на изследване на 18 
вида листни зеленчуци в търговските вериги, ин-
формира Clinica.bg. 
 
Освен печено агнешко, козунаци и яйца на Велик-
денската трапеза неизменно присъстват и зелените 
салати. И докато за качеството на месото и яйцата 
сме особено бдителни, сякаш недооценяваме каква 
салата си слагаме на трапезата. Изследване на Ак-
тивни потребители е установило, че пресните лист-
ни зеленчуци, независимо от обектите в които се 
продават, са с много висока честота на замърсяване с 
бактерии. Организацията е провела изследване на 
18 продукта. А резултатите сочат, че при 16 от тях 
или в 89% се откриват колиформи. Като в 61% се 
установява и ешерихия коли.  
 
Според директорa на Националния център по за-
разни и паразитни болести, проф. Тодор Кантар-
джиев това означава, че става дума за фекално за-
мърсяване. Най-честата причина за което е водата, с 
която са поливани зеленчуците. Микробът ешери-
хия коли се намира навсякъде в природата, но е опа-
сен когато попадне в стомаха на човек. Салатите 
могат да пренесат освен паразити, също и инфек-
ции. Друго паразитно заболяване, от което можем 
да се заразим консумирайки салати е кучешката 
тения, припомни епидемиологът. 
 
Всеки перест зеленчук трябва да бъде измиван лист 
по лист и то с течаща вода. Съветите към кухненски-
те работници в ресторантите са, при наличие на 
епидемична заплаха да киснат листата на салатите 
във вода с разтворен калиев перменганат в нея. В 
никакъв случай не бива марулите и пресния лук да 
се държат в близост до месо и млечни произведения, 
поради опасност от замърсяване и получаване на 
салмонела. 
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От Асоциация "Активни потребители" алармираха: 
 
 



93  

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 4/2019 

 
 
 

 
Европарламентът забрани двойния стан-
дарт при храните. Евродепутатите прие-
ха „Новия търговски механизъм за потре-
бителите" на последното си пленарно засе-
дание. Той обявява предлагането на храни 
от една и съща марка, но с различни състав-
ки и качество, за нелоялна търговска прак-
тика, съобщи Сlinica.bg. 
 
Докладът относно по-доброто прилагане и 
модернизирането на правилата за защита 
на потребителите в ЕС беше гласуван съ-
ответно с 474 гласа „за", 163 „против" и 
14 „въздържал се".  
 
Промените забраняват разпространението 
на храни и напитки от едни и същи марки 
с различен състав в рамките на ЕС и позво-
лят налагането на санкции за нарушите-
лите. 

 
 

 

Решението на Европарламента  е много сериозна крачка към забраната на двойните стандарти при храни-
те в Европейския съюз. До края на 2017 г. както на национално ниво у нас, така и на европейско се отрича-
ше съществуването на подобен проблем.  
 
Българският евродепутат Момчил Неков поясни, че са направени промени в чл. 6 от директива 22 от 2005 г. 
за нелоялните търговски практики от производители към потребители, информира Monitor.bg. Неков 
обясни, че с гласувана нормативна промяна двойният стандарт или производството на продукти под една 
марка, но с различен състав от оригинала, се обявява за нелоялна търговска практика. 
 
„Предвидената санкция е 4% от оборота на производителя, а в случай на липса на информация за оборота глобата е 
минимум 2 млн. евро“, уточни Момчил Неков и допълни, че предстои промяната в евродирективата до две 
години да се транспонира в националните законодателства на всички страни от Общността и се надявам 
това да стане по-бързо.  
 
"Това е особено важно за страните от Източна Европа, които най-силно бяха засегнати от двойния стандарт и 
най-вече за България“, изтъкна още Момчил Неков. Той поясни, че след 2 години Еврокомисията трябва да 
излезе с доклад дали промяната в евродирективата е постигнала искания ефект и необходими ли са проме-
ни с цел засилване на санкциите. 

 

   

      НОВИНИ ОТ ЕС 

 

 

 
 
 
 
 

ЕВРОПАРЛАМЕНТЪТ ЗАБРАНИ ДВОЙНИЯ СТАНДАРТ ПРИ ХРАНИТЕ 
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Изследване на Евростат показа: 
 

БЪЛГАРИТЕ СА НА ОПАШКАТА ПО КОНСУМАЦИЯ  
НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 

 
 

Българите не консумират достатъчно плодове и зеленчуци. Страната ни се нарежда на едно от пос-
ледните места в Европейския съюз по този показател. Това показват данните на Евростат за 2017 г., 
информира Clinica.bg. 
 
Само 37% от населението у нас хапва всеки ден плодове, а 45% са слагали ежедневно на трапезата си 
зеленчуци, сочи европейската статистика. В същото време един от всеки 4-ма души в Евросъюза (27%) 
са яли плодове поне два пъти на ден, твърди проучването на Евростат. Други 37% от населението на 
ЕС са консумирали плодове веднъж дневно, а останалите 36% са хапвали плодове само рядко през 
седмицата.  
 
Най-много плодове обичат в Италия - 85% от населението ги консумира всеки ден, а също и в Порту-
галия (81%). За разлика от тези своеобразни лидери по консумация на плодове в ЕС в три държави-
членки по-малко от 40% от населението е хапвало ежедневно плодове: Латвия (35%), България и 
Литва (по 37%) при средно за ЕС от 64% всекидневна консумация на плодове. 
 
Зеленчуци в ЕС похапват най-малко два пъти на ден - 23% от гражданите, а по веднъж ги слагат на 
масата си около 40% от хората. Своеобразни лидери в консумацията на зеленчуци в ЕС са Ирландия 
и Белгия, където 84% ги слагат на масата поне веднъж на ден. В дъното на тази класация има пет 
държави, в които по-малко от половината от населението консумира всекидневно зеленчуци - 
Унгария (30%), Румъния (41%), Латвия, Литва и България (по 45 на сто от населението) при среден 
показател за ЕС от 64 на сто. 

   

      НОВИНИ ОТ ЕС 
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СТАРТИРА КОНКУРСЪТ ЗА НАГРАДАТА НА ЕС ЗА ЗДРАВЕТО 

 

Европейската комисия посвещава тазгодишната награда на ЕС за здравето на инициативи на градове, неправителс-
твени организации (НПО) и училища, които са допринесли или допринасят за по-високо ниво на общественото 
здраве в Европейския съюз чрез предотвратяване и намаляване на затлъстяването при децата и младите хора (6 – 18 
години), съобщи Министерството на здравеопазването. 
 

Наднорменото тегло и затлъстяването са предизвикателство в световен мащаб и в ЕС. Въпреки действията на евро-
пейско равнище, които да обърнат нарастващите тенденции, делът на населението с наднормено тегло или затлъс-
тяване остава тревожно висок както за възрастните, така и за децата и младите хора. Силната ангажираност на гра-
довете, НПО и училищата е от решаващо значение за ефективното справяне с тази тревожна тенденция. Ситуация-
та е особено важна за децата и младите хора, тъй като те са нашите най-уязвими граждани. Децата и младите хора 
трябва да бъдат защитени от ранна възраст от хронични заболявания, произтичащи от наднорменото тегло и зат-
лъстяването и от свързаните с тях здравни и икономически проблеми, които те ще трябва да носят през целия си 
живот. 
 

Практиките, подадени по тази покана, не трябва да са приключили преди 1 януари 2016 г. Тези инициативи може 
да са приключили или все още да продължават в момента на стартиране на поканата за представяне на кандидату-
ри. Инициативите биха могли да включват например действия за повишаване на осведомеността и кампании за 
предотвратяване и намаляване на наднорменото тегло с подкрепата на движение за здраве или ангажиране с по-
мощта на здравни специалисти за обучение и др. 
 

Допустими са само заявления от организации, установени в една от следните държави: държави-членки на ЕС,  

Исландия и Норвегия, както и страни, които имат двустранно споразумение с Европейския съюз за Третата здравна 
програма на ЕС 2014-2020 г. (Сърбия, Молдова и Босна и Херцеговина). 
 

Европейската комисия призовава НПО, градове и училища, базирани в Европейския съюз и активни в областта на 
превенцията и намаляването на наднорменото тегло и затлъстяването в детска възраст, да представят подробности 
за своите успешни инициативи. От подадените инициативи в отговор на поканата, ще бъдат подбрани три иници-
ативи за всяка категория, като една от всяка категория ще бъде призната за изключителна и ще получи награда от 
100 000 евро: 
 

 Награда за град: 100 000 евро 
 Награда за НПО: 100 000 евро 
 Награда за училище: 100 000 евро 
 

Здравната награда на ЕС се финансира по Третата здравна програма 2014-2020 г. 
Крайният срок за кандидатстване е 13 май 2019 г. 
 

Подробна информация за условията за кандидатстване и правилата за награждаване в различните раздели могат 
да бъдат намерени на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/health/ngo_award/home_en 
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Хората с диабет тип 2 се нуждаят от повече информа-
ция за диагнозата, както и от свързаните с нея сър-
дечносъдови заболявания (ССЗ). Това показват резул-
татите от проучването „Захарният диабет присърце“ 
на Международната диабетна федерация (IDF). В 
него са взели участие 12 695 души с диабет тип 2 от 
133 страни в света, сред които и 1129 души от Бълга-
рия, информира Zdrave.net. 
 
По-голямата част от участниците от България (86%) 
са били над 50 години, само 1% от тях са били под 30-
годишна възраст. Половината от анкетираните (53%) 
са били с висше образование, една четвърт - с профе-
сионално и едва 2% - с основно образование. Над 61% 
от анкетираните живеят с диабет тип 2 повече от 9 
години, около 14% - между 6 и 9 години, а останалите 
под 6 години. 
 
82% от анкетираните причисляват инфаркта, а 73% - 
хроничната сърдечна недостатъчност, към групата 
на ССЗ. По-малка част от участниците причисляват 
към нея инсулта, атеросклерозата и ангината. Една 
трета идентифицират и аневризмата на аортата като 
ССЗ. 
 
Основната част от участниците припознават високо-
то кръвно налягане (85%), наднорменото тегло и зат-
лъстяването (78%), неконтролираните нива на кръв-
ната захар (77%), тютюнопушенето (69%), фамилната 
обремененост (64%), високите нива на стрес (61%) и 
на холестерол (61%) като рискови фактори за ССЗ. 
Повече от половината анкетирани идентифицират 
още седем допълнителни фактора – високият прием 
на наситени и транс мазнини; живеенето с диабет 
повече от пет години; възрастта над 65 години; злоу-
потребата с алкохол; обездвижването. Една четвърт 
причисляват към рисковите фактори за ССЗ и депре-
сията. 
  
 Едва половината от участниците обаче смятат, че са в 
умерен или висок риск от развитието на ССЗ. Една 
трета оценяват, че по някакъв начин са застрашени  
 

 
 

 

от тази група заболявания, докато всеки пети е убе-
ден, че не е в риск от тях. По-голямата част от участ- 
ниците в изследването докладват, че имат рискови 
фактори за ССЗ. 
  
Една трета от участниците са имали разговор за диа-
бета и ССЗ със здравни професионалисти по време 
на поставянето на диагнозата диабет тип 2 или ско-
ро след това. Други 15% са обсъждали този проблем 
и в двата случая. Една четвърт от участниците обаче 
никога не са обсъждали връзката между диабет тип 
2 и рисковите фактори за ССЗ със здравен специа-
лист или поне не помнят да са го правили. 

 
Почти една трета от участниците са говорили за 
ССЗ със своя лекар в рамките на изминалите шест 
месеца, докато всеки пети не е имал подобен разго-
вор повече от година. 14% от анкетираните дори не 
помнят изобщо да са обсъждали темата за ССЗ със 
своя лекар. 
 
Повечето участници (84%) знаят, че могат да пони-
жат риска от ССЗ със здравословен хранителен ре-
жим и упражнения. Основната част (79%) са наясно, 
че повишените нива на стрес увеличават риска от 
ССЗ, а 55% смятат, че диабетът няма да увеличи рис-
ка от ССЗ, докато приемат лекарствата си. Всеки тре-
ти смята, че рискът от ССЗ при двата пола е еднакъв, 
30% смятат, че той е генетично заложен, а 18% - че 
само хората с наднормено тегло и затлъстяване са в 
опасност. 
 
Голяма част от участниците смятат, че имат нужда 
от повече информация за контрола над диабета, за 
здравословния начин на живот, който трябва да во-
дят, както и за признаците и симптомите за ССЗ – 
над 70%. Повечето заявяват и че искат съвет как да 
контролират високото кръвно налягане, как да отс-
лабнат и поддържат здравословно тегло, кои са рис-
ковите фактори за ССЗ. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Според изследване на Международната диабетна федерация (IDF): 
ХОРАТА С ДИАБЕТ ТИП 2 СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА СЪРДЕЧНОСЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
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СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ТЪРСИ НАЧИНИ  
ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ДОСТЪПНИ ЛЕКАРСТВА ЗА ВСИЧКИ ХОРА 

 
Достъпът до лекарства и справедливото ценообразуване бяха фокус на глобален форум, организиран от Световна-
та здравна организация и правителството на Южна Африка, информира на 16.04.2019 г. Clinica.bg. Делегати на 
правителства, граждански организации и представители на фармацевтичната индустрия се събраха, за да 
очертаят стратегии за намаляване на стойността на медикаментите и разширяване на достъпа до тях. През 
следващите седмици СЗО ще стартира публична онлайн консултация, чиято задача е да бъде дадено определение 
за „справедлива цена". 
 
100 млн. души всяка година обедняват, заради медикаменти, които не са им по джоба. Все повече средства за лекар-
ства трябва да отделят страните с високи доходи за лечение на рак, хепатит С и редки болести. Проблемът се отна-
ся до по-стари лекарства, чиито патенти са изтекли, като инсулин за диабет, посочват експертите 
„Медицинските иновации имат слаба социална стойност, ако повечето хора нямат достъп до неговите ползи“, каза д-р 
Мариангела Симау, помощник-генерален директор на СЗО за лекарства и здравни продукти. "Това е глобален въпрос 
за правата на човека - всеки има право на достъп до качествено здравеопазване", изтъкна той. 
 
Доклад, поръчан от СЗО през 2017 г., показа, че цената на производството на повечето лекарства от Списъка на 
основните лекарства на СЗО е малка част от крайната цена, платена от правителствата, пациентите или застрахо-
вателните структури. Някои делегати на форума отбелязаха, че липсата на прозрачност по отношение на цените, 
плащани от правителствата, означава, че много страни с ниски и средни доходи плащат по-високи цени за някои 
лекарства, отколкото богатите страни. 
 
По време на форума се стигна до консенсус, че страните могат да предприемат първоначална стъпка към насърча-
ване на по-голяма прозрачност чрез споделяне на ценова информация. Такъв пример дават страните от т.н. Мрежа 
на Бенелюкс, които са обединили усилия и споделят такава информация. Данните подчертават несъответствията в 
средствата, които отделните държави плащат и могат да послужат като мощен инструмент за договаряне на по-
ниски цени.  
 
По време на събитието бяха очертани и други добри практики като например обединяването на няколко държави 
при закупуването на медикаменти, което би довело до намаляване на разходите 
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        Административни мерки 
 
Преминаването към дуално обучение е подхо-
дяща среда за последващи съвместни усилия на 
БАПЗГ и европейските организации на аку-
шерките и медицинските сестри за оказване 
на натиск върху административните органи 
в България. Визирам по-конкретно Министер-
ство на здравеопазването и Министерство на 
образованието и науката, в чиито правомо-
щия са механизмите за промяна на условията 
за упражняване на професиите медицинска 
сестра и акушерка. Ефективно би било след 
съответното сертифициране работата на 
тези специалисти да протича самостоятелно 
при осигурени консултации от екип за риско-
во акушерство в съответното лечебно заведе-
ние.  
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КАК ДА НАМАЛИМ АКРИЛАМИДА В ДОМАШНАТА КУХНЯ 

 
Акриламидът в храните се образува при реакция между аминокиселината аспаргин и нискомолекул-
ни редуциращи захари. Условието е да има температурна обработка на храната при над 120 градуса, 
обясняват от Българската национална асоциация "Активни потребители". 
 
Аспаргинът е незаменима аминокиселина, градивна част на белтъците и се съдържа във всички хра-
ни, в някои в по-големи количества. Той не може да бъде премахнат лесно, но в определени случаи 
концентрацията му може да бъде  редуцирана чрез подходяща обработка. В домашни условия, или в 
ресторантите, количеството му не може да бъде намалено. 
 
Редуциращи захари са глюкозата, фруктозата и много други прости въглехидрати. Не трябва да се 
забравя, че пчелния мед се състои също от глюкоза и фруктоза. Редуциращи захари има в редица хра-
ни с високо съдържание на скорбяла/нишесте като картофи и зърнени – ръж, пшеница, ечемик и др. 
Редуциращите захари се използват широко в промишлеността като добавки в  различни храни затова 
потребителите трябва внимателно да четат етикетите на продуктите които купуват, особено на тези 
които ще използват за пържене или печене.  
 
Отбелязването на добавените в храните захари на етикетите е задължително!  
 
Нередуциращи захари са обикновената захар, декстрозата и изкуствените подсладители и те не 
водят до образуване на акриламид при температурна обработка. 
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Храни от пържени и печени картофи 
 
В картофените чипсове, пържените и печените картофи се натрупва най-много акриламид при тем-
пературна обработка. Ако спазвате описаните по-долу прости съвети можете да намалите нивото на 
опасното съединение около 2 до 5 пъти. 

 
 - Не влагайте загнили, натъртени или на петна картофи. 
 - Изхвърляйте малките неузрели грудки и покълналите картофи. Въздържайте се от използването на много 
стари картофи, например тези от по-миналия сезон. 
 - Съхранявайте картофите при температура над 6 градуса, т.е. задължително извън хладилник; 
 - Сред обелване и нарязване накиснете картофите за 30 до 120 мин. в хладка питейна вода и след това изп-
лакнете. Така отмивате разтворимите във вода редуциращи захари. 
  - Преди пърженето/печенето отделете и изхвърлете най-малките и тънки резенчета които обикновено 
бързо прегарят. 
  - В ресторантите понякога картофите се поръсват със захари след бланширането или преди пържене/
печене. Не го правете! Ако все пак много държите да получите по-тъмен цвят използвайте само декстроза. 
  - Затоплете фритюрника или фурната преди използване. Така намалявате времето за температурна об-
работка. 
  - При пържене на картофи температурата на маслото трябва да е в диапазона 160 и 175 °C и 180 и 220 °C 
при печене на фурна. 
  - Не допускайте загаряне и прегаряне. Обирайте от мазнината в фритюрника останалите след пърженето 
дребни частици и прегорели трохи. 
 - Приготвяйте картофите до придобиване на златистожълт цвят. Потъмняването и покафеняването са 
свидетелство за натрупване на опасния акриламид. 
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Зърнени и тестени изделия и печива 
 
В тази категория попадат всички домашно приготве-
ни тестени и сладкарски изделия, хляб, зърнени хра-
ни, бисквити и др., които се приготвят чрез топлин-
на обработка. Не забравяйте, че често при такива храни се използват предварително термично трети-
рани суровини. При многократните топлинни обработки количеството на акриламида се повишава 
при всяка от тях. Няма единна и универсална препоръка и при отделните видове храни има специфи-
ки които трябва да бъдат отчитани при готвенето. 
  

- При подбора на суровините имайте предвид, че оризовото и царевичното брашно водят до по-ниски коли-
чества акриламид. Най-много от се натрупва при използване на ръж и овес. 
 - По възможност добавяйте повече вода в суровините и продуктите. 
 - В храните които се влагат сиропи не използвайте глюкоза, фруктоза, и/или глюкозо-фруктозен сироп. За-
мествайте с обикновена захар. 
  - Пчелният мед никога не се добавя в храни които ще претърпят температурна обработка! 
  - За набухвател при печивата заместете амониевия бикарбонат със смес от натриев бикарбонат и подкис-
лители. 
  - В ресторантите тестото може да се третира преди печене с ензима аспаргиназа – преди това внимател-
но прочетете инструкциите на конкретния препарат. 
  - При приготвяне на хляб трябва да се удължи времето на ферментиране. Това води до намаляване на реду-
циращите захари и съответно на акриламида в готовия продукт. 
  - При печене на хляб и тестени изделия се стремете да намалите температурата и скъсите времето на 
обработка. С предимство е намаляване на температурата. 
  - Трябва да се избягва препичането на коричката до тъмен цвят, както и загарянето на печивата. 
  

Повече информация можете да намерите в Регламент 2158/2017 на ЕС. 
 

Източник: Activnipotrebiteli.bg. 
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   КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 
 
Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи предлага 15 курса за дистан-
ционно продължаващо обучение.  
Темите можете да видите на сайта на Асоциаци-
ята (www.nursing-bg.com)  в раздел 
"Обучение". Там има и указания как става 
записването за предпочетения  от Вас курс. 
Завършилите даден курс получават удостовере-
ние с определен брой кредитни точки по Един-
ната кредитна система на  БАПЗГ. 
Регистрацията се осъществява   в платформата 
за дистанционно обучение на БАПЗГ на адрес: 
http: //learning.nursing-bg.com 
 

 
 

КАК ДА СЕ АБОНИРАТЕ ЗА  
СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ " 
 

Уважаеми професионалисти  
по здравни грижи, 

 
Абонаментът се осъществява от: 

 
Фирма "ДОБИ ПРЕС" ЕООД   

(тел. 02 963 30 82) 
и  

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД 
Каталожният номер на списание 

"Здравни грижи" е 1332. 
 

 
Годишен  абонамент:  

за книжния вариант - 18.00 лв. 
за електронния вариант  - 10.00 лв.  

 15 кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 
 

Внимание: 
Съхранявайте документа,  

удостоверяващ Вашия личен  
абонамент и представете негово 
копие в съответната Регионална 

колегия на БАПЗГ, за да бъдат  
регистрирани кредитните точки 

в Националния регистър на 
БАПЗГ.   

 

 
  ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 
БАПЗГ има договори за продължаващо обуче-
ние с различни университети и лечебни  заве-
дения в страната. За всеки курс се издава удос-
товерение с определен брой кредитни точки 
по Единната кредитна система  на БАПЗГ. 
 
 

Повече  подробности:  
в сайта на БАПЗГ 

или на тел. 02 915 69 11. 


